Bergkerk Amersfoort | Zondag 25 november 2018, 10.30
uur | 27e Zondag na Pinksteren, ‘Voleinding’

a.

dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Sefanja 1, 14 – 2, 3
lector: Jetty van Nes

Antwoordpsalm

1.
Gevelsteen op de Hof, nr. 31

INTREDE

2.

Stilte, mededelingen
Muziek

Psalm 50 – Versus III

3.

Anthonie van Noordt (1619-1675)

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.
Intredepsalm (staande)

Liedboek 50

Liedboek 93

De Heer is koning.
Met majesteit is Hij bekleed.
Met macht heeft de Heer
zich bekleed en omgord.

R

Vast staat thans de wereld, onwrikbaar;
vast staat, van den beginne, uw troon:
vóór de tijden waart Gij.

R

Uw uitspraken – hoezeer waarachtig!
Heiligheid kroont uw huis, Heer,
ten eeuwigen dage.

R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 93c

1, 2, 11

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299b

Evangelie (staande)

Marcus 13, 14-27

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339b

Uitleg en verkondiging
Stilte

MAALTIJD VAN DE HEER

(I = voorzang, II = allen)

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 747

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, Verborgene,
die alles ten goede keert,
open onze ogen
voor de tekenen van de tijd
en schenk ons vertrouwen
in uw Woord vol belofte:
Jezus, de Mensenzoon,
hoop voor allen
die wachten op bevrijding
en uitzien naar uw koninkrijk,

1, 6, 8

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

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Diaconie
De plaatselijke diaconie heeft haar eigen verantwoordelijkheid
wanneer het om ondersteuning en zorg aan de naaste gaat. De
opbrengst van deze collecte is voor de diverse diaconale uitgaven,
die uw diakenen op hun weg tegenkomen. Te denken valt aan

individuele financiële ondersteuningen op plaatselijk niveau, maar
ook landelijke diaconale activiteiten en mondiale hulp.

God, geef aan de koning uw oordeel
en aan de koningszoon uw gerechtigheid.

2.(Rood) Wijkgemeente
3.(Geel, uitgang)
Renovatie orgel kerkzaal
Offerandelied

Liedboek 282

Openbaring 5, 12 & 1, 6; Psalm 72, 1
(op de laatste zondag van de tijd door het jaar, ‘Christus Koning’)

Slotgebed
v. Herder van mensen,
hemel en aarde
wilt Gij vernieuwen
in Jezus, onze broeder, alpha en omega.
Mogen wij zijn woorden bewaren
in goede en kwade dagen,
in nood en verdrukking,
in oorlog en tweespalt.
Houd de hoop in ons wakker
dat uw vrede komen zal
en Gij alles eens voltooien zult,
deze dag en tot in de vreugde
van uw eeuwigheid.
a. Amen.

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

Slotlied (staande)

Liedboek 763

Zending en zegen
v. …

Sanctus en Benedictus
a.

Liedboek 404b

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.

Vredegroet
Agnus Dei (staande)

Liedboek 408b

Muziek

Toccata sexta oder sechstes musicalisches
Blumen-Feld | Johannes Speth (1664-1719)

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:
Cantor:
Orgel:
Vanmiddag
17.00 uur

ds. Paul van der Harst
Cees-Willem van Vliet
Cees van der Poel
Muziek op de Berg | Rossini – Petite Messe
Solennelle

Gemeenschap van brood en wijn
Voor wie wil is er druivensap (in de grijze beker).

Diensten komende week

Muziek

Woensdag 28 november 2018
19.30 uur
Avondgebed

‘O sacrum convivium’
gregoriaans

Dignus est Agnus, qui occisus est,
accipere virtutem, et divinitatem,
et sapientiam, et fortitudinem, et honorem.
Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum.
Deus, iudicium tuum Regi da:
et iustitiam tuam Filio Regis.
Het Lam dat geslacht werd,
is waardig macht te ontvangen, glorie
en wijsheid, kracht en eerbetoon.
Hem zij de heerlijkheid en de koningsmacht
in de eeuwen der eeuwen.

Zondag 2 december 2018 | 1e Zondag van de Advent
09.30 uur
Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.

