Bergkerk Amersfoort | Zondag 29 maart 2020, 10.30 uur
5e Zondag van de Veertigdagen | Judica (Doe mij recht…)

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij,
die ons wachten niet beschaamt,
betoon ons uw barmhartigheid
als wij uw Naam aanroepen
en vragen om leven.
Schenk ons uitzicht
op de wegen die wij gaan
en doe ons ervaren in dit uur
hoe Gij met ons zijt,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Vincent van Gogh (1853 - 1890), Saint-Rémy-de-Provence, mei 1890,
De opwekking van Lazarus (naar Rembrandt)

Voor dit schilderij gebruikte Van Gogh een prent van
Rembrandt – maar wel slechts een deel van die prent. De
belangrijkste figuur, Christus met zijn opgeheven arm, liet hij
weg. Hij zoomt in op het gebeuren van de opstanding en laat
het plaats vinden onder een felle Provençaalse zon. Wellicht
identificeerde Van Gogh zich met Lazarus in de graftombe,
die hij dan ook een rode baard gaf. De twee vrouwen bij het
graf, zijn twee bekenden uit Arles: mevrouw Roulin met de
groene jurk en mevrouw Ginoux in een donkere jurk met
kleurige strepen. Het verhaal van Lazarus die teruggeroepen
werd naar zijn leven, familie en vrienden zou hem hebben
bemoedigd in zijn eigen hoop om zijn geïsoleerde leven en
wanhoop achter zich te laten.
Wij vieren de liturgie lijfelijk op afstand maar innerlijk en via
internet sterk met elkaar verbonden.

Stilte
Mededelingen
Praeludium g-moll | BWV 861
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde
k. die ons voorgaat in de woestijn,
a. ons voedt en te drinken geeft,
v. Vergeld ons ongeloof met vriendschap,
a. laat U vinden als wij U zoeken.
Intredepsalm (staande) Liedboek 43

Ezechiël 37, 1-14

Antwoordpsalm

Liedboek 130b
refrein I

Evangelie (staande)

1, 3

Kyrie (staande)
allen zetten steeds in bij de * in de aanroeping
In de voorbereidingstijd voor Pasen vervalt het Gloria

Johannes 11, 1-4. 17-44

besloten met:

Uitleg en verkondiging
Muziek

Adagio ovvero Largo a-moll | BWV 1061, 2
Johann Sebastian Bach

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:
v. … hoor ons bidden:
Stil gebed
a.

INTREDE

Muziek

Profeten

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 547
verzen 2, 3, 4, 5 voorzang
verzen 1, 6 + refreinen allen

Zending en zegen
v. …
Muziek

‘O Mensch, bewein dein Sünde groß’
Johann Sebastian Bach (1684-1748) | BWV 622

Inzameling van de gaven

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

ds. Sytze de Vries
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Volgende week
Zondag 5 april 2020 | 6e Zondag van de Veertigdagen
(Palm & Passiezondag)
10.30

Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk & Stijn van der Woude

Om ook in deze tijden op de hoogte te blijven, is er onze
wekelijkse digitale mededelingenbrief. Mocht u deze nog niet
ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar scribaat@bergkerk.nl

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk
houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande
collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen
vragen om een gift te overwegen op het daarbij vermelde rekeningnummer,
onder vermelding van collecte zondag 29 maart. De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Werelddiaconaat (40-dagencollecte Kerk in Actie)
Alle kerken van de PGA collecteren voor hetzelfde project van Kerk in
Actie: de vluchtelingencrisis in Syrië en de situatie van Syriërs in
Libanon en Jordanië. Je zal het maar zijn..., een Syrisch kind, een kind
dat opgroeit in oorlogsgebied, een angstig bestaan. Een kind dat
noodgedwongen met zijn of haar gezin moet vluchten en een barre
tocht maakt naar een andere land..., waar mensen niet op je zitten te
wachten, waar je terecht komt in een kamp ver weg van je vrienden
en familie. Wat bijzonder dat er dan kerken zijn die opstaan en
zeggen wij gaan er alles aan doen om deze kinderen, kind te laten zijn
en perspectief te geven voor de toekomst.
Hoe helpt Kerk in Actie? Direct via lokale partnerkerken en hun
hulporganisaties (Grieks-orthodox, Syrisch-orthodox, Protestants,
Raad van Kerken van het Midden-Oosten)
En via het noodhulpnetwerk ‘Act Alliance’ van de Wereldraad van
Kerken Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het
zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en
organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij
psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten
uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
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