Bergkerk Amersfoort | Zondag 10 februari 2019, 10.30 uur
6e Zondag van Epifanie

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij,
die het maaksel van uw handen
niet vergeten zult,
wil ons bezielen met uw geestkracht
om uw Naam bekend te maken
bij al wat wij doen.
Laat uw stem ons bereiken
en wees zelf genadig onder ons aanwezig,
opdat wij uw wegen vinden,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Azor meesters ca. 1430, ‘Haman leidt Mordechai door de stad’
illuminatie (60 × 88 mm) — 15e eeuw (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

Geschriften

Esther 5, 1 – 6, 11
lector: Anita Klein Starink

Antwoordpsalm

Liedboek 98d

Evangelie (staande)

Lucas 5, 1-11

met als

Evangeliemotet

refrein I

Willem Vogel (1920-2010)
Rabbi, de hele nacht door hebben wij gezwoegd en niets gevangen.
Maar op gezag van uw woord, zal ik de netten uitwerpen.

besloten met:
Lofprijzing (staande)

INTREDE

Uitleg en verkondiging

Stilte
Mededelingen
Muziek

Liedboek 399b

Muziek
Preludium C-dur | BWV 545
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.
Gib unsern Fürsten und aller Obrigkeit Fried und gut Regiment,
daß wir unter ihnen ein geruhig und stilles Leben führen mögen
in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit.
Amen.
uit Geistliche Chormusik, op. 11 (1648)

Intredepsalm (staande) Antifoon c
Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, ik vrees niet.
Liedboek 56

‘Verleih uns Frieden’
Heinrich Schütz (1615-1672)

GAVEN EN GEBEDEN
1a 3c 4a

Antifoon c
Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen…
… hoor ons bidden:
Liedboek 299d
Vanmorgen is er voor de kinderen en hun ouders een
'ouder-kind viering' in de kapel.

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Werk onder asielzoekers
Wonen in een uitzetcentrum, zoals het Amersfoortse AZC , eist haar
tol, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Al mag een aantal
gezinnen door het recente compromis over het kinderpardon hopen
op een verblijfsvergunning, voor veel andere ouders en kinderen
blijft de spanning en onzekerheid bestaan. Onderzoek heeft
aangetoond dat veel kinderen op AZC ‘s chronische stress hebben
en een hoger risico op impulsief gedrag, hechtingsproblemen en
leerproblemen. De Gezelligheid probeert deze kinderen wat plezier
te geven. Elke woensdagmiddag, het hele jaar door, óók in de
vakanties, komen de mensen van de Gezelligheid met hen knutselen.
Voor veel kinderen een hoogtepunt van de week. Met de opbrengst
van deze collecte kan materiaal worden gekocht en af en toe een

feestje worden georganiseerd , zoals bijvoorbeeld het Sint
Maartenfeest. In de speciale Gezelligheidsnieuwsbrief die vandaag
wordt uitgereikt kunt u meer lezen over het werk van de Gezelligheid.

2.(Rood) Landelijk jeugdwerk (JOP)
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

Liedboek 994

1c 2a 3c 4a

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

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Organist:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Komende diensten
Woensdag 13 februari 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 17 februari 2019 | 7e Zondag van Epifanie
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
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

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 972

1a 2c 3a 4a

Zending en zegen
v. …

Muziek

Fuga C-dur | BWV 545
Johann Sebastian Bach

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 Bergkerkgemeente. Een van de kerkenraadsleden (met badge) staat u
graag te woord.

