Bergkerk Amersfoort | Zondag 14 april 2019, 10.30 uur
6e Zondag van de Veertigdagen | Palm- en Passiezondag

DE HEILIGE SCHRIFT
Epistel

Filipenzen 2, 5-11
lector: Clarisse van Gorkom

INTREDE

Antwoordpsalm

Psalm 73, 13-20

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Stilte
Mededelingen
Lofprijzing
v. Hosanna de zoon van David,
a. gezegend die komt in de naam van de Heer.
Gebed bij de intrede
v. Eeuwige onze God,
u omringt ons met uw liefde.
Gij die uw zoon Jezus Christus
in deze wereld hebt gezonden
om ons voor te gaan naar Jeruzalem,
de stad van vrede,
zegen ons
als wij met palmtakken in de hand
Hem willen volgen op zijn weg.
Vervul ons met zijn kracht
zodat wij met Hem opgaan
en eenmaal achter Hem aan
het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.
v.

Hosanna, die komt in de Naam van de Eeuwige.

Intredelied (staande)

‘Hosanna’

1.

2.

3.

4.

Wat helpt het dat ik mijn hart rein hield,
in onschuld mocht wassen mijn handen?
de hele dag word ik gekweld,
iedere morgen voltrekt zich mijn tuchtiging.

R

Doch zei ik: ‘Voortaan spreek ik hun taal,’
zie! ik pleegde, verholen, verraad
tegenover het volk van uw zonen.
Ik ging denken om het te verstaan:
hoe ik staarde, het was mij te moeilijk.

R

Tot Gods heiligdom ik mocht ingaan,
en het eind dat hen wachtte gewaar werd;
wel hebt Gij hen gesteld waar het afglijdt:
verpletterend voltrekt Ge hun val.

R

Een oogwenk – en er blijft slechts iets naamloos.
Voorbij! – gruwzaam zijn zij vergaan.
Als een droom, Heer, waaruit men ontwaakt,
wist Gij, als Ge oprijst, hun beeld weg.
R

t Willem Barnard, m C. Bicknell (‘Come faithfull people’)

Het evangelie van palmzondag
Lied
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De kinderen gaan naar de nevendienst.

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m refr IWVL (Boek der Psalmen)
chant Joseph Gelineau

Evangelie (staande)
Lofprijzing (staande)

De stola van de voorganger wordt gewisseld, we maken de
overgang van palmzondag naar passiezondag.
Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Levende God,
Gij komt ons tegemoet
en toont ons uw aangezicht
in een geslagen en vernederd mens,
Jezus, de Man van smarten,
die ons aller dienstknecht is geworden.
Onthul ons het geheim
van zijn lijden en sterven;
maak ons bereid Hem te volgen
en zijn kruis te dragen,
in deze goede dagen en heel ons leven.
a. Amen.

Uitleg en verkondiging

Lucas 23, 33-43

Muziek

Sonate VII uit Die sieben letzten Worte unseres
Erlösers am Kreuz | Joseph Haydn (1732-1809)

In manus tuas, Domine, commendo Spiritum meum.
In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
Lc. 23, 46

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.
toonzettingen acclamaties: Cees-Willem van Vliet ©

In deze dienst
GAVEN EN GEBEDEN
Voorganger:
Cantor-organist:

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Diaconaal bezoekwerk
Door veel dames en heren worden er namens de gemeente diaconale
bezoekjes afgelegd. Deze mensen doen veel goed werk in het
bezoeken van zieken, ouderen en jonge moeders. Zij verzorgen de
zondagse bloemengroet, een attentie op de verjaardag van oudere
gemeenteleden en ook wordt er door hen assistentie verleend met
het koffieschenken na de dienst en op diverse doordeweekse
bijeenkomsten. Werk dat onze ondersteuning zeker verdient.

2.(Rood) Jeugdwerk
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Komende diensten
Maandag 15 t/m Woensdag 17 april 2019
19.30
Avondgebeden in de Stille Week
Donderdag 18 april 2019 | Witte Donderdag
19.30
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk
Vrijdag 19 april 2019 | Goede Vrijdag
19.30
Gedachtenis van de Passie
ds. Jan van Baardwijk
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Voorbede
iedere intentie besloten met:
... hoor ons bidden:

Zaterdag 20 april 2019 | Stille Zaterdag
22.00
Paaswake
ds. Jan van Baardwijk & ds. René Rosmolen
Zondag 21 april 2019 | 1e Zondag van Pasen
09.30
geen dienst
10.30
Dienst van Schrift en Gebed – Musical Mirjam
ds. Jan van Baardwijk

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 556

1a 2m 3a 4v 5a

Zending en zegen
v. …

Muziek

Fantasia c-moll | BWV 562
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.
Als u deze thuis digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail
naar bergkerkscribaat@gmail.com

