Bergkerk Amersfoort | Zondag 13 januari 2019, 10.30 uur |
2e Zondag van Epifanie | Doop van de Heer in de Jordaan

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 500

1, 4

Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gezegend zij uw Naam, God,
want Gij komt ons bestaan
verlichten en verrijken
in Jezus, uw beminde knecht.
Schenk ons zijn Geest,
open ons voor uw Woord,
opdat ook wij
blinden de ogen openen
en armen de genade aanzeggen.
Zo moge het worden,
God, alles in allen,
alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT

Nikola Saric, Servië / Hannover
‘Die Taufe’, uit ‘Zyklus des Lebens’

INTREDE
Stilte
Mededelingen

Profeten

Jesaja 40, 1-11

Antwoordpsalm

Liedboek 104a

Epistel

Titus 3, 4-7

lector

lector

Alleluja (staande, gericht naar het evangelie)
Muziek

‘Christ unser Herr zum Jordan kam’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 685

1. voorzang / 2. allen

t / m zie Liedboek 522

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene,
a. de schepper van hemel en aarde,
k. die mens wordt tot onze redding,
a. licht dat het duister verjaagt,
v. U die ons hebt geschapen,
a. herstel in ons uw beeld.

v.

Intredepsalm (staande) Antifoon (c)
a.

Dilexisti iustitiam, et odisti iniquitatem:
propterea unxit te Deus, Deus tuus,
oleo laetitiae prae consrotibus tuis.
Rechtvaardigheid hebt Gij liefgehad en onrecht gehaat;
daarom heeft God, uw God, U gezalfd met olie der vreugde,
en U geplaatst boven uw gelijken.

Juicht voor de Heer, aarde alom!
Dient de Heer met verblijden!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Evangelie (staande)
besloten met:
v.
a.

Lucas 3, 15-16. 21-22

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

Ps. 45, 8.2

Liedboek 100

Uitleg en verkondiging

Antifoon (c)

Muziek

‘Benedictus qui venit’
gregoriaans

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

Benedictus qui venit in nomine Domini:
benediximus vobis de domo Domini:
Deus Dominus, et illuxit nobis, alleluia, alleluia.

Ps. 100, 1.2a

Proba me, Domine, et tenta me;
ure renes meos et cor meum.

Muziek

Toccata D-dur | BWV 912
Johann Sebastian Bach

Gezegend die komt in de Naam van de Heer;
wij hebben u gezegend vanuit het huis van de Heer:
God is de Heer en Hij heeft ons verlicht, alleluja, alleluja.
ENE, keur mij en proef mij,
louter mijn nieren en mijn hart!
Ps. 118, 26.27 & Ps. 26, 2
offertorium voor ‘Doop van de Heer’

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie/thee of
limonade.
Bij de informatietafel in de hal van de kerk kunt u terecht voor
vragen of verdere informatie over de Bergkerk-gemeente.
Een van de kerkenraadsleden (met badge) staat u graag te
woord.

GAVEN EN GEBEDEN
In deze dienst
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede
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) Onderhoud Wijkkerk en gebouwen
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied
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Voorbede
iedere intentie besloten met:
v. … hoor ons bidden:

Voorganger:
Cantor:
Lector:
Organist:
Koor:

ds. Sytze de Vries
Cees-Willem van Vliet
Clarisse van Gorkom
Jan Jansen
Schola van de Bergkerkcantorij

Komende diensten
Woensdag 16 januari 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 20 januari 2019 | Epifanie 3 (De bruiloft te Kana)
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de mededelingenbrief in de hal.
Als u deze digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar
scribaat@bergkerk.nl

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)

‘Lied van de Doper’
t Sytze de Vries, m Cees-Willem van Vliet

om auteursrechtelijke reden zijn tekst en muziek niet afgedrukt

Zending en zegen
v. …

