Bergkerk Amersfoort | Zondag 16 augustus 2020, 10.00 uur
11e Zondag na Pinksteren
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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
Aansteken van de tafelkaarsen
Muziek

‘Wer nur den lieben Gott läßt walten’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 691

Lofprijzing (staande)
v. Van de opgang der zon tot haar dalen
a. zij geprezen de naam van de Heer.
Ps. 113, 3
v. God, Gij koning van den beginne,
a. hoed Gij uw verbond!
Ps. 74, 12a.20a
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!
Stephen Towns (American, 1980-), Are You Being Served?, 2014. Acrylic
and copper leaf on panel, 36 × 24 in. Photo: Victoria Emily Jones.

‘Heeft u al iets besteld, kan ik u van dienst zijn?’
Schilder Stephen Towns laat deze bediende - met aureool en
Davidsster - de vraag stellen ‘Are you being served?’ en
verwijst daarmee naar Jezus die gekomen is om te dienen en
niet om gediend te worden.
Kán deze verbeelding van Jezus? Is dit een manier die ons
raakt? Of is dit een profanisering die niet past. Die onze
grenzen overschrijdt. Wordt hier het heilige gediend of
verkruimeld? Komt zo de Ander op ons af? Of is dit gewoon
een ander, een bediende als zovelen?
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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.

Intredelied (staande)

Liedboek 992
1a (neuriënd) 2c 3a 4a

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Barmhartige,
open ons voor uw Woord
en maak ons ontvankelijk
voor uw beloften,
die voor alle mensen zijn bestemd.
Doe ons groeien tot de gerechtigheid
van Jezus, uw Zoon,
die ons vrije mensen zal maken,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 56, 1-7
lector: Clarisse van Gorkom

Antwoordpsalm

Psalm 67
cantor: Monica van Vliet

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

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

Muziek

Praeludium a-moll
Johannes Brahms (1833-1897)
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God, wees ons barmhartig en zegen ons,
toon ons het licht van uw aanschijn
opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
in alle landen uw heil.
Laat alle naties van vreugde juichen,
opdat Gij de volken rechtvaardig regeert,
en alles op aarde bestuurt.
Geef dat de volken U eren, o God,
dat alle volken U eren.
God geve ons zo zijn zegen
dat heel de aarde Hem vreest.

Hierna verlaten allen de kerkzaal op aanwijzingen van de
coördinatoren.
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Matteüs 15, 21-28

besloten met

v.
a.

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

vert Ad Bronkhorst, m Hub. Wolf, Gezangen voor Liturgie Ps. 67 II

Evangelie (staande)

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.

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

ds. Paul van der Harst
Jan Jansen

Komende zondag
Zondag 23 augustus 2020 | 12e Zondag na Pinksteren
10.00

Dienst van Schrift en Tafel
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

Uitleg en verkondiging

Inzameling van de gaven

Muziek

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

Andante tranquillo op. 65/3
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

GEBEDEN

Bestemming van de gaven
- Kerk in Actie

Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

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

Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44
t.n.v. Diakonie Bergkerk

Stil gebed
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.

Slotlied (staande)

Kerk in Actie ondersteunt mensen die werken in zendingsgebieden,
waar o.a. gestreefd wordt naar verzoening bij conflicten.

Liedboek 993

1a (gezongen) 2c 3a 4c 5a 6c 7a canon oost/west

- Kosten erediensten en wijkpastoraat
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.

