Bergkerk Amersfoort | Zondag 8 september 2019, 10.30
uur | 13e Zondag na Pinksteren

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Prélude de la Suite sur la 2ème Ton
Jean Adam Guilain (c. 1680 – c. 1740)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die dorre vlakten doet bloeien,
a. overvloed schenkt, koren en wijn.
v. Dat wij uw gaven niet bederven,
a. maar delen met gulle hand.
Intredepsalm (staande) Liedboek 86

5, 6, 7
allen gaan zitten

Kyrie en Gloria
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

De jonge David (1 Samuël 16), tekening van Klaas Op 't Land

Elke kerkdienst kent een ordinarium en een proprium, d.w.z.
er is een vaste volgorde, een ordening, en er is een
wisselende inhoud eigen aan de zondag, een proprium.
Voor het ordinarium van de liturgie worden elke zondag
terugkerende woorden en gezangen gebruikt. Vanmorgen
krijgt het ordinarium een heel eigen klank, omdat het
gezongen wordt door het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor
o.l.v. Wilma ten Wolde. Zij zingen het ordinarium in de
liturgie uit de Mis voor vrouwenkoor ‘Messe à trois voix des
petits de St. Eustache La Foret’ van André Caplet (18781925). Prachtige muziek die het gebinte vormt van de viering
van Schrift en Tafel. Het proprium voor deze zondag geeft
een lezing aan uit 1 Samuël 16: hoe kies je een koning? De
jongste is er niet, hij hoedt de schapen!
De Bergkerk is op maandagmiddagen een van de regionale
lesplaatsen van Vocaal Talent Nederland, enkele keren per
jaar zingen de jeugd- en kinderkoren van VTN als cantorij in
de kerkdiensten van de Bergkerk. We zijn blij met deze
samenwerking.

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
Glorificamus te. Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus. Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.
Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.
Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen..
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor Uw grote heerlijkheid.
Heer, God, hemelse Koning, God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Gij, die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed.
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.
m André Caplet (Messe à trois voix)

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 975

1, 2

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, die ons de weg ten leven hebt gewezen,
onderricht ons door uw Woord,
zodat wij een wijs hart krijgen
en U kunnen volgen
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon.
Dan zullen wij het leven genieten
en gaande blijven
in verwondering en hoop,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

v.

… hoor ons bidden:

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) Jeugdwerk eigen wijk
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten
Offerandelied

1 Samuël 16, 1-13

Liedboek 319
1a 2a 3m 4v 5m 6v 7a

lector: Annemieke Peperkamp

Antwoordpsalm

Psalm 1
cantor: Rik de Jong

Tafelgebed (staande, tot en met de Vredegroet)
Sanctus en Benedictus (allen blijven staan)
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

1.

2.

3.

Gelukkig de mens die niet treedt in het overleg van de
bozen, op de weg van de schenders geen voet zet,
niet zit in de kring van de spotters;
die veeleer in de wet van de Heer zich vermeit,
zijn wet overpeinst dag en nacht.
R
Als een boom is hij, wortelend waar water stroomt,
die vrucht draagt in het seizoen;
zijn gebladerte zal niet verdorren.
Tot ontplooiing komt al wat hij doet.
R
Hoe anders de bozen!
Zij zijn als het kaf: de wind blaast het weg.
Want de Heer kent de weg der rechtvaardigen,
doch het pad van de bozen breekt af.
R
vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m Cees-Willem van Vliet

Evangelie (staande)

Lucas 14, 25-33

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339d

Heilig, heilig, heilig,
de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
m André Caplet (Messe à trois voix)

Acclamatie
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.

Vredegroet

Uitleg en verkondiging

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

Stilte

Agnus Dei

MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede en Stil Gebed
iedere intentie besloten met:

Liedboek 407c

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
dona nobis pacem.

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt,
geef ons uw vrede.
m André Caplet (Messe à trois voix)

Slotgebed
v. Gij, die ons een woning bereidt,
wij danken U voor de wijsheid,
die onder ons verschenen is
in Jezus, uw Zoon.
Maak ons bereid
ons te laten gezeggen
door zijn woorden
en Hem te volgen
op de weg ten leven
om zo het geluk te vinden,
waarvan Hij de belofte is,
vandaag en al onze dagen.
a. Amen.
Slotlied (staande)

‘Lied bij het uiteengaan’

t Sytze de Vries, m K.N. Naylor (1931-1991) ‘Coe Fen’, Jij, mijn adem 40

Zending en zegen
v. …

Muziek

Litanies
Jehan Alain (1911-1940)

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. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Nationaal Vrouwen Jeugdkoor o.l.v. Wilma ten Wolde
Volgende week
Zondag 15 september 2019 | 14e Zondag na Pinksteren
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.00
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Sytze de Vries
Vergeet u niet de nieuwsbrief in de hal. Als u deze digitaal wilt
ontvangen, stuurt u dan een email naar scribaat@bergkerk.nl.

