Bergkerk Amersfoort | Zondag 19 mei 2019, 10.30 uur
5e Zondag van Pasen | Cantate (Zingt)

1.

U wil ik prijzen iedere dag,
uw Naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig,
zijn grootheid is niet te doorgronden.

R

De Heer is vol liefde en medelijden,
lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens,
barmhartig voor al wat Hij maakte.

R

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen,
en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept,
voor elk die oprecht tot Hem bidt.

R

INTREDE
2.
Stilte
Mededelingen
Muziek

Praeludium D-Dur
Dietrich Buxtehude (1637-1707)

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.
Intredelied (staande)

Liedboek 655

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

3.

vert Ad Bronkorst, m Jan Schrooten, Zingt Jubilate P 199

Evangelie (staande)
Lofprijzing

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, Enige,
die voorgoed uw woning hebt opgeslagen
onder ons in Jezus, de Levende,
wij bidden U:
geef, dat wij uw Woord horen,
U geheel en al liefhebben
en leren hoe wij kunnen leven
voor uw aangezicht,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Epistel

Openbaring 19, 1-9
lector: Wim van Diermen

Antwoordpsalm

Psalm 145
cantor: Monica van Vliet

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Liedboek 339c

Uitleg en verkondiging
Muziek

Sonate f-moll
Domenico Scarlatti (1685-1757)

(I = voorzang / II = allen)

Vanmorgen is er voor de kinderen en hun ouders een
'ouder-kind viering' in de kapel.

Johannes 13, 31-35

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede
De economische crises maakte veel slachtoffers. 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)
Offerandelied

Wijkgemeente
Liedboek 791
1a 2v 3m 4v 5m 6a

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

Liedboek 367c

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 974

1, 2, 3

Zending en zegen
v. …

Muziek

Allegro con brio uit Sonate IV B-dur
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

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.

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. René Rosmolen
Jan Jansen

Komende diensten
Woensdag 22 mei 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 26 mei 2019 | 6e Zondag van Pasen
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk
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

