Bergkerk Amersfoort | Zondag 2 augustus 2020, 10.00 uur
9e Zondag na Pinksteren
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De 1,5 meternorm is onverkort geldig; huisgenoten
mogen bij elkaar zitten. Verzoek om niet met de stoelen
te gaan schuiven. Wilt u graag alleen zitten, houd dan
de stoel naast u vrij.
We verzoeken u geen gebruik te maken van de
garderobe; uw jassen kunt u meenemen naar de
zitplaats. Maak alleen in het uiterste geval - en in
overleg met de coördinator - gebruik van de toiletten.
We moeten helaas nog steeds voorzichtig zijn met
zingen. De liederen zullen, ook met het oog op de
thuisluisteraars, door enkele stemmen op afstand
vanuit het koor worden gezongen. Waar ‘allen’ staat
kunt u, zo u wilt, mee neuriën, bij het slotlied kunt u
ook echt mee zingen.
Na de zegen gaan we nog even zitten en luisteren naar
het uitleidende orgelspel. Als de online uitzending is
beëindigd, verlaten we volgens de instructies van de
coördinatoren de kerk.

INTREDE
Stilte, mededelingen
Dit schilderij over het wonder van de vermenigvuldiging van
de vijf broden en de twee vissen is van de hand van de
Balinese kunstenaar Erland Sibuea. In 2013 was het een van
de platen van de Missie-Zendingskalender. Behalve vissen en
broden zien we op dit schilderij manden en handen. Manden
die klaarstaan om gevuld te worden en handen die het brood
geven en ontvangen. De witte handen kun je ook zien als
zegenende handen. ‘Zo kunnen kleine dingen groot worden,’
zegt de kunstenaar. Op basis van wat mensen hem
aanreikten kon Jezus deze kleine gave omzetten in een zegen
voor velen.
bron: www.artway.eu

Het was zondag 8 maart jl. voor het laatst dat we in de kapel
van de Bergkerk het avondmaal vierden. De achterliggende
maanden van ‘social distance’ waren in de kerk ook tijden
van vasten. We hebben afgezien van het vieren van de
Maaltijd van de Heer. Nu we heel voorzichtig en zo
verantwoord mogelijk de kerkdiensten weer gezamenlijk
vieren, zullen we deze zondag ook weer het avondmaal
vieren.
We hebben gezocht naar een eenvoudige en aangepaste
vorm van avondmaal vieren op gepaste afstand. We
gebruiken voor een goede hygiëne hosties, we kunnen niet
gezamenlijk uit de beker drinken. Let u bij het naar voren
komen op om onderling voldoende afstand te betrachten. In
de dienst krijgt u aanwijzingen voor de te volgen looproute.
Het is een vreugde om dit weer te kunnen vieren, in het
delen van brood en wijn vieren we de gemeenschap met
Christus en elkaar.
1.

2.

Op de zondagen in juli en augustus kunnen we weer
met een groter deel van de gemeente samenzijn in de
Bergkerk. Toch weten we ons juist nu ook verbonden
met wie thuis via internet met ons meevieren.
Per zondag zijn twee coördinatoren ingeroosterd (in
herkenbare hesjes). Zij geven u bij binnenkomst en in de
kerkzaal aanwijzingen waar nodig.

Aansteken van de kaarsen
Muziek

Praeludium G-dur BWV 884
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Lofprijzing (staande)
v. Van de opgang der zon tot haar dalen
a. zij geprezen de naam van de Heer.
Ps. 113, 3
v. Dag aan dag draagt Hij ons,
a. deze God is ons heil.
Ps. 68, 20
v. Van de opgang der zon tot haar dalen
a. zij geprezen de naam van de Heer.
v. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
a. zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
v. Van de opgang der zon tot haar dalen
a. zij geprezen de Naam van de Heer!
Intredelied (staande)

Liedboek 841

1c 2a (neuriënd) 3c 4a
Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, God, vol van genade en vergeving,
wees hier aanwezig,
en zegen ons met uw Woord
dat ons tot broeders en zusters maakt,
en onze honger voedt
naar gerechtigheid en vrede voor allen.
Schenk ons uw goede Geest
omwille van Hem
die ons toegang geeft tot U:
Jezus Christus, onze Heer,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten
Antwoordpsalm

GEBEDEN

Nehemia 9, 15-20

Voorbede en Stil gebed

lector: Wim van Diermen

iedere intentie besloten met:

Psalm 78, 13-22

v.
a.

cantor: Corine Rietveld

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

… hoor ons bidden:
Heer, ontferm U over ons.

Terwijl de tafel gereed wordt gemaakt zingen we:
Lied

‘O Vader, trek het lot U aan’
1, 2a (neuriënd)

1.

2.

3.

4.

5.

Hij kliefde de zee voor hun doortocht,
heeft het water gestuwd tot een dam;
ging des daags hun voor in een wolk,
de nacht lang in een schijnsel van vuur.

R

Hij spleet de rots in de woestijn,
deed hen drinken het gutsende water,
beken riep Hij op uit de steen,
deed het water neerstorten bij stromen.

R

Maar zij zondigden weer tegen Hem,
tartten in de woestijn de Allerhoogste,
zij beproefden God in gedachten
door naar eigen zin voedsel te vragen.

2.
R

Zij lasterden God door te zeggen:
‘Vermag God een dis aan te richten,
hier – middenin de woestijn?
Ja, Hij sloeg de rots, water welde,
er begonnen beken te stromen,
maar zou Hij ook brood kunnen geven,
verstrekt Hij ook vlees aan zijn volk?

R

Dit nu hoorde de Heer, zeer verbolgen,
- vuur schoot omhoog tegen Jakob eindelijk laaide zijn toorn tegen Israël,
omdat het in God geen geloof had,
zijn uitredding niet had vertrouwd.

R

t Ad den Besten, m Bartholomäus Gesius 1605 ‘Hier lieg ich armes
Würmelein’, Liedboek voor de Kerken Gez. 349

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL (refrein) &
Cees-Willem van Vliet (reciet), Boek der Psalmen Ps. 78

Evangelie

Tafelgebed (staande)
v. De Heer met u allen!
a. Zijn vrede met u!
v. Verheft uw harten!
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer!
v. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
g. Hij is onze dankbaarheid waardig.
v.

Matteüs 14, 13-21

besloten met:

v.
a.

Dit is het woord van de Heer.
Lof zij U, Christus, in eeuwigheid.
Amen.

a.
v.

Uitleg en verkondiging
Stilte

O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hen brood, doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

a.
v.

Wij danken U, Vader,
voor de heilige wijnstok,
David, uw knecht,
die wij kennen
door Jezus, uw dienaar.
U alle glorie, nu en altijd.
Wij zegenen U, Vader,
om dit weten van leven,
ons gegeven
door Jezus, uw dienaar.
U alle glorie, nu en altijd.
Hem gedenken wij
die in de nacht
waarin Hij overgeleverd werd

brood nam
en U zegende,
het brak en zei:
Dit is mijn lichaam voor U.
Doet dit tot mijn gedachtenis.
Die na de maaltijd
de beker nam
en daarover de dankzegging uitsprak,
deze rondgaf en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond
in mijn bloed.
Doet dit, zo dikwijls ge die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Muziek

‘Schmücke dich, o liebe Seele’ BWV 654
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Slotgebed
v. Gij, die nabij wilt zijn
voor allen die honger hebben
en onder het leven gebukt gaan,
maak ons tot mensen
die elkaar hoop geven,
zodat de aarde vervuld wordt
van menslievendheid die duurzaam is,
en allen verzadigd worden
van uw levensbrood,
deze dag en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
Slotlied (staande)

Dit is het geheim van het geloof:
a.

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!

v.

Zoals het graan verzameld is
van heinde en ver
en geworden tot dit brood
dat wij breken,
breng zo ook uw gemeente bijeen
van alle einden der aarde.
Want U is de glorie,
U is de kracht,
door Jezus Messias, nu en altijd.

a.

v.
a.

v.
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.
De vrede van Christus met u allen!
zijn vrede met u!

Gemeenschap van brood en wijn
U kunt, op aanwijzing van de ambtsdrager, met uitgestrekte
handen naar de tafel komen, de voorganger legt een hostie
in uw hand.
Als u liever geen hostie ontvangt, kunt u ook naar voren
komen en een zegen ontvangen. Komt u dan met uw armen
gekruist voor uw borst. Uiteraard kunt u ook blijven zitten
en zich geestelijk verbonden weten met elkaar en de
levende Heer.

Liedboek 390

1a (gezongen) 2c 3a 4c 5a
Zegen
v. …
a. Amen.
allen gaan nog even zitten

Muziek

Fuga G-dur BWV 884
Johann Sebastian Bach

Hierna verlaten allen de kerkzaal op aanwijzingen van de
coördinatoren.
Hoewel het uit oogpunt van verbinding na zoveel weken
begrijpelijk is dat gemeenteleden met elkaar een gesprek
willen aangaan, is dat binnen de kerk nog niet mogelijk.
Maar buiten, op het grondgebied van de kerk, zijn er, met
inachtneming van 1,5 meter afstand, wellicht
mogelijkheden tot ontmoeting en gesprek, mits anderen
daarvan geen hinder ondervinden.

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen

Volgende week
Zondag 9 augustus 2020 | 10e Zondag na Pinksteren
10.00

Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk

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

Inzameling van de gaven
Diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we
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 2 augustus. De
diakenen en kerk-rentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste
bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Plaatselijke stille armoede
De economische crises mede ten gevolgde van de corona-epidemie
maakt 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''.

Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44
t.n.v. Diakonie Bergkerk
- Kosten predikantsplaatsen
Rek.nr.: NL 22 INGB 0000 5259 46
t.n.v. Bergkerk Amersfoort
U kunt ook doneren via de Tikkie-app. De QR-code daarvoor ziet u onderaan.
U kunt een specifieke bestemming opgeven of 1 bedrag overmaken zonder
specificatie. In dat geval wordt het bedrag door het kerkelijk bureau 50/50
verdeeld over diaconie en kerkrentmeesters.

