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Vijftigste Paasdag | Pinksteren

Stilte
Mededelingen
‘Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 667

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

Liedboek 672

Kinderen in het midden

1, 2, 4, 7

a.
v.

a.

O Geest van wijsheid,
wek uw kracht,
wanneer wij niet nadenken bij wat we doen.
Heer, ontferm U over ons!
O Geest van inzicht,
wek uw kracht,
wanneer de chaos van het leven ons dreigt te
overmeesteren.
Heer, ontferm U over ons!

Liedboek 981

1, 3

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Eeuwige God,
open ons hart
voor uw heilige Geest,
verlicht ons en maak ons één.
Kom de aarde herscheppen
en de mensen vernieuwen
door de kracht van uw liefde,
de taal waarin alle volken U mogen verstaan
door uw Zoon, Jezus Christus,
op deze dag der dagen
en heel ons leven.
a. Amen.

Kyrielitanie ‘van de zeven gaven van de Geest’ (staande)
v.

Liedboek 299e

Lied van de maand

INTREDE

Muziek

Gloria (staande)

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Joël 3, 1-5
lector: Tom Segaar

Antwoordpsalm

Liedboek 104a

Epistel

Handelingen 2, 1-11
lector: Tom Segaar

Alleluja (staande)
1. voorzang, 2. allen

v.

a.
v.

a.

O Geest van kennis,
wek uw kracht,
wanneer wij niet inzien hoe te handelen.
Christus, ontferm U over ons!
O Geest van goede raad,
wek uw kracht
wanneer wij radeloos zijn.
Christus, ontferm U over ons!

c.
a.

v.

a.
v.

a.
v.

a.

O Geest van sterkte,
wek uw kracht
wanneer wij ons angstig voelen.
Heer, ontferm U over ons.
O Geest van hoop op geloof in de liefde,
wek uw kracht
wanneer wij niet durven vertrouwen op uw
ontferming.
Heer, ontferm U over ons!
O Geest van respect, betrokkenheid
en de gave van de profetie,
wek uw kracht
wanneer wij geen eerbied tonen voor uw schepping.
Heer, ontferm U over ons!

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Alleluja…

Evangelie (staande)
beantwoord met
c.
a.

Johannes 20, 19-23

Alleluja...
Alleluja…

Uitleg en verkondiging
Stilte

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Veni Creator

Liedboek 360
1c 2a 3c 4a 5c 6a

Afscheid aftredende ambtsdrager
Antoon Telgenhof
Voorstellen aantredende ambtsdrager
Jacomijn van der Kooij, ouderling voor jeugd en jongeren
Belofte en bevestiging
v. Staande in het midden van de gemeente
en voor Gods aangezicht vraag ik u:
Wilt u, aan deze gemeente verbonden,
haar liefhebben en dienen naar Gods gebod,
en er de arbeid verrichten die ons allen bouwt,
als dienst aan Hem zelf,
betrouwbaar voor God en mensen
en met inzet van al uw gaven?
Wilt u gehouden zijn aan Gods Woord
en Zijn Rijk met ons verwachten?
Belooft u voorgoed geheim te houden
al wat u in het verborgene wordt toevertrouwd,
en te spreken waar onrecht geschiedt?
Wat is daarop uw antwoord?
Bevestigingsgebed
v. Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die Israël uit Egypte hebt bevrijd en uitgeleid
door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron.
Gij die uw volk profeten, priesters en koningen hebt
gegeven, mensen geroepen tot uw dienst,
gezalfd met uw Geest.
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die uw Zoon hebt gezonden, Jezus Messias, die niet
kwam om gediend te worden maar om te dienen
Gij zijt het, die ook heden uw gemeente
dienaren en dienaressen schenkt
om haar te verzorgen, te leren en te leiden
en zo uw volk toe te rusten
tot goede woorden en werken.
Gij hebt ons geroepen om van elkaar gediend te zijn,
schenk daarom uw ambtsdragers
die ons daarin voorgaan,
het vuur van uw Geest,
de ruimte van uw geduld
en de overvolle maat van uw trouw,
tot eer van Uw Naam, tot vreugde van ons allen,
door onze Heer, Jezus Christus uw Zoon,
die met U in de eenheid van de Heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

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

Liedboek 367c

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Zending
Kerk in Actie ondersteunt mensen die werken in zendingsgebieden,
waar o.a. gestreefd wordt naar verzoening bij conflicten.

2.(Rood) Kosten erediensten en wijkpastoraat
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offertorium

‘Confirma hoc, Deus’
gregoriaans

Confirma hoc Deus, quod operates es in nobis:
a templo tuo, quod est in Ierusalem,
tibi offerent reges munera, alleluja.
Cantate Domino: psalmum dicite nomini ejus:
iter facite ei, qui ascendit super occasum:
Dominus nomen est illi.
Bevestig, God, wat Gij in ons hebt bewerkt;
vanuit uw tempel in Jeruzalem
zullen koningen U gaven aanbieden, alleluja.
Zingt God ter eer, psalmzingt zijn naam,
baant de weg voor wie rijdt door de wolken:
JHWH is zijn naam!
Psalm 68, 29.30, 5

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

Handoplegging
Aanvaarding en verwelkoming (staande)
v. Gemeente, belooft u de nieuwe ambtsdrager te
ontvangen in uw midden en haar naam hoog te
houden bij God en bij de mensen?
a. Ja, dat beloven wij!
Danklied

Liedboek 686

v.

O, Eeuwige Wijsheid,
wij prijzen U en zeggen U dank,
want, zoals Gij eertijds Uzelf hebt geopenbaard
in storm en vuur en in uw kostbaar woord,
zo hebt Gij uw volgelingen
niet zonder troost achtergelaten.
Gij zijt op deze dag over hen gekomen
in donder, wind en vlammen.
Gij hebt hen vervuld met helderheid en kracht
en hen dronken gemaakt van verlangen

om uw onbevattelijk woord uit te spreken.
En nu hebt Gij uw Geest uitgestort over alle vlees,
opdat uw zonen en dochters profeteren,
jong en oud visioenen zien
en zelfs de slaven hun stem verheffen.
Daarom,
met Elisabet die uw geboorte aankondigde,
met Maria die zong voor de armen,
met Marta die U als de Christus beleed,
met de vrouwen die uw opstanding verkondigden
en met elke naamloze en vergeten profetes
die uw roepstem hoorde en haar volk inspireerde,
prijzen wij U en zingen:
Sanctus en Benedictus
v.

Gezegend is onze broeder Jezus,
die door de deuren komt, die wij hebben gesloten,
en die zijn ontzagwekkende vrede
uitademt over onze vrees;
die, in de nacht waarin Hij werd verraden,
brood nam, U dankte, het brak en zei:

Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
om Mij te gedenken.
Dit is het geheim van het geloof:
Acclamatie

a.

Communio

Kom dan, Geest die heelmaakt,
Geest van tederheid, inzicht en beweging,
doorbreek onze sprakeloosheid,
ontsteek ons verlangen,
reik tot in onze stilte
en laat onze woorden branden in uw waarheid,
zodat een ieder in haar eigen taal
mag horen spreken van de grote daden Gods.
Amen.
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.

‘Factus est repente’
gregoriaans

Factus est repente de caelo sonus
advenientis spiritus vehementis,
ubi errant sedentes, alleluja:
et replete sunt omnes Spiritu Sancto,
loquentes magnolia Dei, alleluja, alleluja.
Benedictus Dominus die quotidie;
portabit nos Deus salutarium nostrorum.
Plotseling kwam uit de hemel een gedruis
alsof er een hevige wind opstak
daar waar zij gezeten waren, alleluja:
en zij werden allen vervuld van de Heilige Geest
en spraken van Gods grote daden, alleluja.
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Dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit om Mij te gedenken.

v.

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

Gezegend de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons tot onze redding.
Handelingen 2, 2-4; Psalm 68, 20

Slotgebed
v. God,
Gij maakt op deze dag
een nieuw begin met onze wereld,
Gij zendt uw Geest uit
opdat al wat bestaat
nieuw leven zou ademen.
Wij danken U
dat Gij van mensen houdt,
dat Gij uw vrede in ons hart
en onze handen legt.
Wij bidden U:
dat wij de goede Geest van uw Zoon
mogen bewaren in ons midden
en in goedheid en liefde
mogen leven op aarde,
totdat Gij alles in allen zijt
in de vreugde van uw heerlijkheid,
deze dag en tot het einde van onze dagen.
a. Amen.
Slotlied (staande)
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Zending en zegen
v. …

Muziek

Allegro maestoso e vivace | op. 65/4
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.

Vredegroet
Agnus Dei (staande)
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Toonzettingen ‘alleluja’, aanhef en acclamatie tafelgebed: Cees-Willem
van Vliet ©; ‘amen’: Christiaan Winter © (bij ordinarium ‘Op de Berg’)

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen

Schola cantorum o.l.v. Richard Vos
Komende diensten
Woensdag 12 juni 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 16 juni 2019 | 1e Zondag na Pinksteren (Trinitatis)
10.00
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan Baardwijk
Nationaal Kinderkoor o.l.v. Wilma ten Wolde
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

