Bergkerk Amersfoort | Zondag 26 mei 2019, 10.30 uur
6e Zondag van Pasen | Vocem iucunditatis (Met een
juichende stem)

Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke
poort stond een engel. Op de poorten waren namen
geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls
zonen. Openbaring 21, 12
In de synagoge van het Hadassah Medisch Centrum in
Jeruzalem ontwierp Marc Chagall 12 kleurrijke gebrandschilderde ramen van de 12 stammen van Israël. Hij liet zich
inspireren door Genenis 49, als Jacob op zijn sterfbed zijn 12
zonen zegent. Chagall heeft de zegenspreuken van Jakob tot
zijn zonen in kleur en vorm vertolkt. Een verrassende link
tussen de zegenspreuken van Jacob en de 12 poorten van
het nieuwe Jeruzalem nederdalende uit de hemel. Een
droom van een stad.

INTREDE

Kinderen in het midden
Lied van de maand

‘Vater unser im Himmelreich’

DE HEILIGE SCHRIFT
Epistel
Antwoordpsalm

Psalm 67

1.

God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn;
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.
R

2.

Laat alle naties van vreugde juichen,
opdat Gij de volken rechtvaardig regeert,
en alles op aarde bestuurt.

R

Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

R

3.

vert Ad Bronkhorst, m Huub Wolfs, GvL Psalm 67 II

Evangelie (staande)

Intredepsalm (staande) Antifoon (c)
Halleluja! Maak het bekend, verkondig het luid, bazuin het overal
rond: De HEER heeft zijn volk verlost! Halleluja, halleluja!
(Jesaja 48, 20b)

Liedboek 66

Openbaring 21, 10-12. 22-27
lector: Jetty van Nes

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.

1, 5

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die wilt wonen onder mensen,
doe ons uw Woord bewaren
en zeg ons dit uur
hoe wij vrucht kunnen dragen
en uw vrede binnengaan
met Hem, die bij U leeft
en ons vertrouwd maakt met U,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
a. Amen.

Stilte
Mededelingen
Muziek

Liedboek 605

Johannes 14, 23-29

Lofprijzing

Liedboek 339c

Uitleg en verkondiging
Stilte

1, 6, 7 (a)

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

MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede en Stil gebed
iedere intentie besloten met
v. … hoor ons bidden:

Liedboek 367c

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Bloemengroet
Elke week worden de bloemen, die tijdens de dienst in de kerk staan
na de dienst aan iemand gegeven als teken van meeleven bij ziekte
of verdriet, maar ook bij vreugde of als er iets te vieren is. Met de
opbrengst van deze collecte kan daarin worden voorzien.

2.(Rood)

Kosten erediensten en wijkpastoraat

Offerandelied

Liedboek 737

waarin Hij werd overgeleverd,
toen Hij
brood nam
en U zegende:
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
Heer van hemel en aarde,
die het brood uit de aarde doet groeien.
… die het brak en zei:

1a 2c 3a 4c 5a 6c 7a 21a

Dit is mijn lichaam voor U.
Doet dit tot mijn gedachtenis.

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

Die na de maaltijd
de beker nam,
daarover de dankzegging uitsprak:
Gezegend zijt Gij, eeuwige God,
Heer van hemel en aarde,
die de vrucht van de wijnstok
hebt geschapen!
… die deze rondgaf en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed.
Doet dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Dit is het geheim van het geloof:
Acclamatie
v.

Tot leven
hebt Gij ons aangeraakt.
Elk mens roept Gij
aan het licht,
en Gij schenkt ons elkaar
als bestemming.
Gij zelf zijt de adem
van ons bidden en zingen.
Nooit hield Gij op
uw liefde over ons uit te spreken
en keer op keer
hebt Gij ons toekomst aangezegd.
Daarom zegenen wij U
en met allen
die van uw liefde leefden,
en met wie nóg van U zingen
stemmen ook wij hier in:

Sanctus en Benedictus
v.

Gezegend Gij, Vader,
omdat uw hart ons bleef zoeken
in Jezus Messias.
Hij deelde met ons het donker
en is in de nacht
nóg de weg naar huis.
Hij deelde zichzelf,
als uw liefde aan ons uit,
in de nacht

v.

Liedboek 404d

Laat het lied om uw Naam
niet verstommen
in deze wereld!
Laat uw Woord
ons een lamp zijn
die niet dooft.
Blijf om ons bewogen,
laat de Geest die U drijft
en uw Zoon bezielde
ook ons aanzetten
tot daden
die mensen verheugen.
Zend ons uw Geest, want
ooit zal
een nieuwe bloei

a.

zich verspreiden
over al wat nu nog
woeste warboel is,
en zal een geestrijke wind
doen ontluiken
wie de hoop in hun hart
hebben bewaard.

Slotlied (staande)

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.

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.

Muziek

Liedboek 408d

Aanhef en acclamatie tafelgebed, t Dienstboek PKN, m Cees-Willem van
Vliet ©

In deze dienst
ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen

Bergkerkcantorij o.l.v. Cees-Willem van Vliet
Vanmiddag
17.00
Muziek op de Berg | Schütz – Musikale Exequien

Gemeenschap van brood en wijn
Voor wie wil is er druivensap (in de grijze beker)

Komende diensten

‘Indien iemand mij liefheeft’
Willem Vogel (1920-2010)

Woensdag 29 mei 2019
19.30
Avondgebed

Indien iemand mij liefheeft,
mijn woord zal hij bewaren,
en mijn Vader zal hem liefhebben
en tot hem zullen wij komen
en woning bij hem maken.

Donderdag 30 mei 2019 | Hemelvaart van de Heer
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk
Joh. 14, 23

Slotgebed
v. Gij, die uw licht doet opgaan
over alle mensen,
laat de aarde uw woning worden
waar de Geest van Jezus
ons spreken en handelen richt
op gerechtigheid en verzoening.
Doe ons vasthouden aan alles
wat Hij ons gezegd heeft,
opdat wij met alle mensen opstaan
tot waarachtige vrede,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
a. Amen.

Praeludium C-dur | BWV 547
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Vredegroet

Muziek

1a 2c 6a

Zending en zegen
v. …

Voorganger:
Orgel:

Agnus Dei (staande)

Liedboek 903

Zondag 2 juni 2019 | 7e Zondag van Pasen
10.00 Dienst van Schrift en Gebed
ds. Geertien Morsink (Zeist)
Let op! In de maanden juni t/m augustus is er op zondag 1 dienst
in de Bergkerk, die om 10.00 uur begint. Op de tweede en de
laatste zondag van de maand is dit een Dienst van Schrift & Tafel,
op de andere zondagen een Dienst van Schrift & Gebed.
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

