Bergkerk Amersfoort | Zondag 9 augustus 2020, 10.00 uur
10e Zondag na Pinksteren

INTREDE
Stilte, mededelingen
Aansteken van de tafelkaarsen
Muziek

Magnificatfuga primi toni
Johann Pachelbel (1653-1706)

Lofprijzing (staande)
v. Van de opgang der zon tot haar dalen
a. zij geprezen de naam van de Heer.
Ps. 113, 3
v. O God, kom mij toch ontzetten,
a. Heer, kom mij haastig te hulp.
Ps. 70, 2
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)
Stephanie Pogue, Jonah in the Whale, 1972

‘Jezus, meester aller dingen’

allen (neuriënd)

Deze prachtige kleurenets van de zwarte Amerikaanse
kunstenares Stephanie Pogue geeft Jona’s angst en schrik
treffend weer. Drie dagen en drie nachten, staat in de
Bijbeltekst, is Jona in de greep van zijn innerlijke chaos.
Angst, paniek, eenzaamheid, claustrofobie overspoelen
hem. Zie de mens. En zie onze God, die weergegeven als de
zon (linksonder) niet van zijn zijde is geweken.
bron: www.artway.eu
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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.
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.

Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donk’re nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!
allen

3.

Mozes heeft behoud gevonden,
Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder,
draag ons naar de overkant.
koor

4.

Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.
allen

5.

Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.
koor

6.

Hoe hebt Gij ons lat gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

allen

7.

Evangelie (staande)

Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

v.
a.

t Tom Naastepad, m Adriaan C. Schuurman,
Liedboek voor de Kerken Gez. 345

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij,
die herscheppend
nabij wilt zijn aan allen
die in nood en bedreiging
uw hulp verwachten,
kom ons tegemoet
en spreek het Woord
dat ons vertrouwen geeft in U:
Jezus Christus, onze Heer,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.

Uitleg en verkondiging
‘Werde munter, mein Gemüte’
Johann Pachelbel
Werde munter mein Gemüte,
Und ihr Sinne geht herfür,
Daß ihr preiset Gottes Güte,
Die er hat getan an mir,
Da er mich den ganzen Tag
Vor so mancher schwerer Plag,
Vor Betrübnis, Schand und Schaden
Treu behütet hat in Gnaden.

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

DE HEILIGE SCHRIFT

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

Stil gebed

Jona 2, 1-11
lector: Corinne van Dis

Antwoordpsalm

Dit is het Woord van de Heer.
Lof zij u Christus, in eeuwigheid.
Amen.

Muziek

allen gaan zitten

Profeten

a.

Psalm 29
cantor: Corine Rietveld

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

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)
1.

2.

3.

Huldigt JHWH, zonen des hemels,
huldigt JHWH om zijn glorie en macht;
huldigt JHWH om zijn naam majesteitelijk,
buigt voor JHWH in heilige tooi.

Liedboek 657

1a (gezongen) 2c 3a 4a

R

De stem van JHWH splitst het weerlicht,
de stem van JHWH schudt de steppe van Kades.
De stem van JHWH schudt de eiken,
en scheurt van de stammen de schors.
Majesteit spreekt in heel zijn gewelf.
R
De stem van JHWH in zijn macht,
de stem van JHWH in zijn grootheid.
JHWH troont boven de vloed.
Hij neemt de troon in, JHWH,
koning tot in eeuwigheid.

Matteüs 14, 22-33

besloten met

Zending en zegen (staande)
v. …
a. Amen.
allen gaan nog even zitten

Muziek

Ciaconne d-moll
Johann Pachelbel

Hierna verlaten allen de kerkzaal op aanwijzingen van de
coördinatoren.

R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 29a

Helaas zijn er binnen in de kerk geen mogelijkheden, maar
buiten is er, met inachtneming van 1,5 meter afstand, alle
gelegenheid tot ontmoeting en gesprek, mits anderen
daarvan geen hinder ondervinden.

Inzameling van de gaven

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Jan Jansen

Komende zondag
Zondag 16 augustus 2020 | 11e Zondag na Pinksteren
10.00

Dienst van Schrift en Gebed
ds. Paul van der Harst

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

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 9 augustus. De
diakenen en kerk-rentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste
bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Herenigingsfonds
Deze collecte is bestemd voor het NVA-herenigingsfonds. Het doel
van het Herenigingsfonds is om door middel van een financiële
bijdrage gezinshereniging voor asielmigranten, in het werkgebied
waar NVA begeleiding biedt, mogelijk te maken. Ook het
integratiewerk streeft ernaar dat mensen zich zo snel mogelijk thuis
voelen en deelnemen aan de samenleving. (https://www.nvaamersfoort.nl/expertise/herenigingsfonds).

Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44
t.n.v. Diakonie Bergkerk
- Onderhoud wijkkerk & gebouwen / Energiekosten
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.

