Bergkerk Amersfoort | Zondag 2 december 2018, 10.30 uur
1e zondag van de Advent | Ad te, Domine, levavi
‘Tot U Heer, hef ik mijn ziel op; mijn God, op U vertrouw ik.’

v.

a.
v.
Voor de 1e adventszondag wordt ons uit het aloude
leesrooster van de kerk een veelzeggend beeld
overgeleverd. Uit Romeinen 13, 12: "De nacht loopt ten
einde, de dag komt naderbij". Uit het prachtige werk van
fotografe Lianne ter Maat, gemeentelid en exposerend in
de Bergkerk, een beeld bij het naderen van het licht.

a.

Laten wij roepen in zijn poorten,
dat Hij zijn huis van genade opent;
Hij doet gebroken mensen weer opstaan:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Laten wij roepen voor zijn aanschijn,
dat over ons zijn heil mag komen
op deze dag die Hij heeft gemaakt:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 461

1, 2

Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Wek op uw macht, o God,
en kom naar ons toe,
red ons uit de gevaren
die wij zelf ontketend hebben
en houd om ons heen
uw beschermende handen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen.

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Variatio No. 13 uit Goldbergvariaties | BWV 988

DE HEILIGE SCHRIFT

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde.
k. O God, keer U om naar ons toe
a. en doe ons weer leven met hart en ziel.
v. Tot U, Heer, stijgt mijn verlangen,
a. op U, mijn God, is mijn vertrouwen.

Profeten

Jesaja 5, 1-8
lector: Corinne van Dis

Antwoordpsalm

Liedboek 25d
cantor: Wouter Verhage

Epistel

Romeinen 13, 11-14a

Alleluja (staande, gericht naar het evangelie)
Intredepsalm (staande) Liedboek 25

1, 2
1. voorzang / 2. allen

Kyrie
v. Licht dat opklimt uit het duister:
a. de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!
v.

Laten wij roepen tot God, onze Heer,
dat Hij van kracht is en ons doet zingen,
Hij is de God die ons zal redden:

v.
a.

Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Evangelie (staande)
besloten met:

Ps. 85, 8

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).

Lucas 21, 25-33
In deze dienst

v.
a.

Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Voorganger:
Orgel:

Uitleg en verkondiging
Muziek

Komende diensten

‘Nun komm der Heiden Heiland’
Johann Sebastian Bach | BWV 659

t/m zie Liedboek 433

Vergeet niet de mededelingenbrief in de hal.

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Missionair werk
De opbrengst gaat naar Kerk in Actie om kerkelijke gemeenten
wereldwijd te ondersteunen en te trainen.

Kosten erediensten en wijkpastoraat

Offerandelied

Liedboek 451

1a 2m 3a 4v 5a

Voorbede
iedere intentie besloten met:
... 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 462
1a 2m 3v+ki 4m 5v+ki 6a

Zending en zegen
v. …

Muziek

Fuga c-moll | BWV 546, 2
Johann Sebastian Bach

Woensdag 5 december 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 9 december 2018 | 2e van de Advent
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk

GAVEN EN GEBEDEN

2.(Rood)

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Als u deze digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar
scribaat@bergkerk.nl

