Bergkerk Amersfoort | Zondag 18 november 2018, 10.30
uur | 26e Zondag na Pinksteren

Intredepsalm (staande)

Liedboek 9

1, 4, 5

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299e
(I = voorzang, II = allen)

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Schepper van hemel en aarde,
open onze ogen
voor de waarachtige eenvoud
waarmee Gij ons doet delen
in uw ontferming,
en schenk ons vertrouwen
in uw Woord van belofte:
Jezus, de Zoon des mensen,
hoop voor ons allen
die van uw genade leven,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 747

1, 6, 8

DE HEILIGE SCHRIFT
Thora

Exodus 30, 11-16
lector: Wim Opstelten

Antwoordpsalm

Liedboek 16a
cantor: Monica van Vliet

Bij de tekening van Klaas Op ’t Land:
Een penningske als bijdrage in de offerkist. Op de tekening zijn het twee
kleine puntjes. Bij het legen van de offerkist zal het wel moeite gekost
hebben de muntjes te vinden tussen het grote geld.

De nachten worden langer, ook in de liturgie klinken
donkere tonen mee. Waar loopt het op uit? Wat is het
allemaal waard? In Marcus 12 staan we stil bij een offerkist,
een arme weduwe gooit er 2 muntjes in. Een druppel op
een gloeiende plaat. Wat is het waard?

Evangelie (staande)

Marcus 12, 38 – 13, 2

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339c

Uitleg en verkondiging
Muziek

Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 734

GAVEN EN GEBEDEN

INTREDE

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede

Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Es ist gewisslich an der Zeit’

Bicinium ‘Wachet auf, ruft uns die
Stimme’ | Hugo Distler (1908-1942)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die ons het woord heeft gegeven,
a. die trouw blijft aan wat Hij begon.
v. Oordeel niet naar ons falen,
a. voltooi wat onvolmaakt bleef.

Er is meer en meer sprake van ''stille armoede''. Nogal wat mensen
schamen zich ervoor hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst
op het opvangen van signalen. Zo komen zij schrijnende situaties op
het spoor. Allereerst gaat de diaken dan na of mensen bekend zijn
met allerlei regelingen van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij
het aanvragen daarvan. Biedt dit geen of onvoldoende perspectief
dan beoordeelt de diaconie of een gift of renteloze lening verstrekt
kan worden. Dat is dan ''stille hulp''. Ook het werk van de
SchuldHulpMaatjes valt voor een deel onder ''Stille armoede''.

2.(Rood)
Offerandelied

Onderhoud wijkkerk en gebouwen
Liedboek 912

Als u deze digitaal wenst te ontvangen, stuurt u dan een email
naar scribaat@bergkerk.nl

Voorbede
iedere intentie besloten met
v. … hoor ons bidden:

Stil gebed
a.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Slotlied (staande)

Liedboek 756
allen
v + ki
m
allen

1
2, 4, 6
3, 5, 7
8

Zending en zegen
v. …

Muziek

Praeludium und Fuge g-moll | BWV 442
Johann Sebastian Bach

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie/thee of
limonade. Voor vragen over de dienst of als u nieuw bent in
de Bergkerk, vindt u bij de vitrine een ouderling (met
badge).
In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen

Diensten komende week
Woensdag 21 november 2018
19.30 uur
Avondgebed
Zondag 25 november 2018 | 27e zondag na Pinksteren
09.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Paul van der Harst
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.

