Bergkerk Amersfoort | Zondag 12 mei 2019, 10.30 uur
4e Zondag van Pasen | Misericordia Domini (De
barmhartigheid van de Heer)

Intredelied (staande)

‘Dit huis, gereinigd en versierd’

t Willem Barnard, m Genève 1551, Zingend Geloven I&II-63

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299d
Kinderen in het midden
Lied van de maand

De Bergkerk in lentetooi

Het evangelie van de 4e zondag in de Paastijd laat zich lezen
als een deurmatgesprek. Met de hand al aan de deurknop
worden de wezenlijke dingen gezegd. 'Ik ben de deur', zegt
de 'goede herder'. Door de deur van de schaapskooi kunnen
de schapen uitgaan en ingaan en weide vinden. Joh. 10, 1-10
De Bergkerkgemeente viert vanmorgen dubbelfeest. Wij
vieren het 40 jarig jubileum van Ronald Buijk als de
deurwachter van de Bergkerk. De liederen en de muziek die
klinken in de dienst zijn door Ronald - onze zeer muzikale
beheerder - zelf uitgezocht. Na de dienst vieren we met een
feestelijke receptie feest. Er zijn allerlei heerlijkheden, we
heffen het glas, er is muziek, er klinken woorden van grote
dankbaarheid en we zingen Ronald toe. Tussendoor is er
gelegenheid Ronald persoonlijk te feliciteren en elkaar te
ontmoeten. U bent allen hartelijk uitgenodigd!

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Nun freut euch lieben Christen g’mein’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 734

Nun freut euch, lieben Christen gmein,
Und lasst uns fröhlich springen,
Dass wir getrost und all in ein
Mit Lust und Liebe singen,
Was Gott an uns gewendet hat
Und seine süße Wundertat;
Gar teur hat ers erworben.

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die onrecht en dood weerspreekt
a. en opkomt voor de verdrukten.
v. Doe ons opstaan tegen onrecht,
a. wek uw geestkracht hier in ons op.

Liedboek 605

1, 4

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die uw Woord
van geslacht tot geslacht doet klinken
en uw hand niet loslaat van uw dienaren,
vervul ons met uw Geest
die vrijheid en vrede schept,
en leid ons in het voetspoor
van Jezus, de Christus,
de goede Herder,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Thora

Exodus 20, 18-24
lector: Wim Opstelten

Psalm

Psalm 65

Thou, O God, art praised in Sion:
and unto thee shall the vow be performed in Jerusalem.
Thou that hearest the prayer: unto thee shall all flesh come.
My misdeeds prevail against me: O be thou merciful unto our sins.
Blessed is the man whom thou choosest, and receivest unto thee:
he shall dwell in thy court,
and shall be satisfied with the pleasures of thy house,
even of thy holy temple.
Thou shalt shew us wonderful things in thy righteousness,
O God of our salvation:
thou that art the hope of all the ends of the earth,
and of them that remain in the broad sea.
Who in his strength setteth fast the mountains:
and is girded about with power.
Who stilleth the raging of the sea:
and the noise of his waves, and the madness of the people.
They also that dwell in the uttermost parts of the earth
shall be afraid at thy tokens: thou that makest the outgoings of the
morning and evening to praise thee.
Thou visitest the earth, and blessest it: thou makest it very plenteous.
The river of God is full of water:
thou preparest their corn, for so thou providest for the earth.
Thou waterest her furrows,
thou sendest rain into the little valleys thereof:
thou makest it soft with the drops of rain,
and blessest the increase of it.
Thou crownest the year with thy goodness:
and thy clouds drop fatness.
They shall drop upon the dwellings of the wilderness:
and the little hills shall rejoice on every side.
The folds shall be full of sheep: the valleys also shall stand so thick
with corn,
that they shall laugh and sing.

vert Book of Common Prayer (1662), chant E.J. Hopkins (1818-1901)

Evangelie (staande)

Johannes 10, 1-10

Lofprijzing

Liedboek 339c

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Ave Maris Stella’
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Ave, maris stella,
Dei Mater alma,
Atque semper Virgo,
Felix caeli porta.

Wees gegroet, o Sterre,
boven zee en duister,
stralende van verre,
leid ons met uw luister.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace,
Mutans Evae nomen.

Ave was het zoete
heilge woord waarmede
Gabriel u groette,
woord van grote vrede.

Solve vincla reis,
Profer lumen caecis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce

Kom de boeien breken
die ons zondaars binden,
wees een stralend teken
in de nacht der blinden.

Monstra te esse matrem
Sumat per te preces,
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.

Toon u onze Moeder,
hoor naar onze beden,
door bij onze broeder
voor ons in te treden.

Virgo singularis,
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos,
Mites fac et castos.

O wil ons geleiden,
Maagd zo mild en teder,
nimmer van ons scheiden,
zie op ons terneder.

Vitam praesta puram,
Iter para tutum,
Ut videntes Jesum,
Semper collaetemur.

Maak ons leven heilig,
wil de weg ons wijzen,
dat wij stil en veilig
naar de hemel reizen.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus
Spiritui Sancto,
Tribus honor unus. Amen.

Vader hoogverheven,
Christus, onvolprezen,
Geest die leidt ten leven,
lof uw ene wezen.

2.

I heard the voice of Jesus say,
‘Behold, I freely give
The living water, thirsty one;
Stoop down, and drink, and live.’
I came to Jesus, and I drank
Of that lifegiving stream;
My thirst was quenched, my soul revived,
And now I live in him.

3.

I heard the voice of Jesus say,
‘I am this dark world’s Light;
Look unto me, thy morn shall rise,
And all thy day be bright:’
I looked to Jesus, and I found
In him my Star, my Sun;
And in that light of life I’ll walk
Till travelling days are done.

t anoniem (9e eeuw), vert J.W. Schulte Nordholt

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
Hier verblijven mensen die tijdelijk een rustmoment nodig hebben.
Mensen kunnen vast lopen na een overlijden, te zware mantelzorg of
ontslag van werk. Andere mensen lopen vast door emotionele
beschadigingen uit het verleden of gebrek aan waardering. De
Herberg is een verlengstuk van de plaatselijke gemeente.

t Horatius Bonar (1808-1889), m adapted from an English folk song by
Ralph Vaughan Williams, ‘KINGSFOLD’, English Hymnal 376

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

Liedboek 367c

2.(Rood) Kosten predikantsplaatsen
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

‘I heard the voice of Jesus say’

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)

‘God van liefde en genade’

Zending en zegen
v. …

Muziek

‘Christ unser Herr zum Jordan kam’
Johann Sebastian Bach | BWV 684
(‘Liturgisch niet verantwoord, maar ik vind het
gewoon heerlijke muziek’, RThB)

U bent allen van harte uitgenodigd bij koffie, thee, een hapje
en een drankje het jubileum van Ronald verder te vieren.

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen

Bergkerkcantorij o.l.v. Cees-Willem van Vliet
Komende diensten
Woensdag 15 mei 2019
19.30
Avondgebed

2.

Donk’re machten gloriëren,
staan uw glorie in het licht,
laat de angst ons niet kleineren,
sterk ons door het Paasbericht,
maak ons wijs en maak ons moedig,
op uw Koninkrijk gericht.

3.

Heel de harten van uw kind’ren,
die vergaan van zorg en pijn,
laat geen lasten ons verhinderen
om U toegedaan te zijn,
maak ons wijs en maak ons moedig
voor de tocht door de woestijn.

4.

Hoed ons voor de overgave
aan de geesten van de tijd,
want Gij zijt de God die slaven
van hun banden hebt bevrijd,
maak ons wijs en maak ons moedig,
tot de dienst aan U bereid.
t Wim van der Zee Zee (naar ‘God of grace and God of glory’, Harry
Emerson Fosdick) / m Henry Purcell (1659-1695) ‘WESTMINSTER’

Zondag 19 mei 2019 | 5e Zondag van Pasen
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
ds. René Rosmolen
Vergeet niet de wekelijkse nieuwsbrief in de hal.
Als u deze thuis digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail
naar scribaat@bergkerk.nl

