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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
Aansteken van de kaarsen
Muziek

Da Pacem, Domine
Orlando di Lasso (tabulator Jacob Paix) (1532-1594)

Geef vrede, Heer, in onze dagen, want er is niemand anders die voor
ons strijdt, dan Gij alleen, o Heer.

Opening van het Bijbelboek Daniël in de Winchester Bible
(12e eeuw). Een prachtige miniatuur: 'Anno tercio decimo
Joachim regis Juda'. ‘In het derde jaar van het koningschap
van Juda's koning Joachim, komt de koning van Babel
Nebukadnezar op veroveringstocht naar Jeruzalem’. In de
miniatuur zien we Nebukadnezar aan de maaltijd, op de
voorgrond de kinderen Israëls, de één draagt een kop, een
ander een doek. Daniël en zijn vrienden zijn als ballingen
weggevoerd naar het verre Babel. Ze moeten een
gedwongen inburgeringscursus ondergaan, ze krijgen zelfs
een andere naam toegewezen. Hoe vind je dan je identiteit?
Voor Daniël zit het in wat hij eet. Je bent wat je eet.
We zijn vanmorgen doopgetuigen, Wouter en Marijke Mul
(Utrechtseweg) houden hun zoon Thijs Ruben ten doop. Zus
Anne en broer Niels zullen het goed in de gaten houden. Een
feestelijke doopzondag. Van harte gefeliciteerd!

1.

2.

3.

I.v.m. de coronamaatregelen kunnen we maar met een
deel van de gemeente samenzijn in de Bergkerk. We
weten ons sterk 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

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
v. die ons het woord heeft gegeven,
a. die trouw blijft aan wat Hij begon.
v. Oordeel niet naar ons falen,
a. voltooi wat onvolmaakt bleef.
Intredepsalm (staande) Liedboek 122

1, 3

1e 4 regels voorzang
vanaf regel 5 allen (neuriënd)
Kyrie en Gloria (staande)
v. … hoor ons roepen:
a.

direct gevolgd door:

Liedboek 270

1. koor / 2. allen

Evangelie (staande)

Matteüs 20, 1-16

besloten met:

v.
a.

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

Uitleg en verkondiging

DE HEILIGE DOOP
(nog eens 1x herhaald door het koor)

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Levende God,
die rechtvaardig zijt op al uw wegen,
schenk ons uw Geest
en kom met uw Woord van liefde
in ons midden.
Leer ons te zien met uw ogen
en laat uw Zoon Jezus
ons de vrijgevigheid doen kennen
die de wereld redden zal,
dit uur en al onze dagen.
a. Amen.

Psalm van de doop

Het water wordt in de doopvont gegoten
Presentatie
v. Marijke en Wouter, welke namen hebben jullie aan
jullie zoon gegeven waarmee hij zich gekend mag
weten bij God en mensen?
Doopvraag
v. Ten overstaan van de gemeente vraag ik jullie:
verlangen jullie dat Thijs Ruben wordt gedoopt in de
Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?

DE HEILIGE SCHRIFT
Daniël 1
lector: Clarisse van Gorkom

Antwoordpsalm

Psalm 145, 1-12
cantor: Seline Loef-Haalboom

v.

v.

v.

Liedboek 42a
(1e refrein meteen 1x door allen)

allen gaan zitten

Profeten

Terwijl de dopeling wordt binnengedragen

U, mijn God – koning! – wil ik verheffen,
uw naam zegenen: immer, voor eeuwig;
zegenen die Gij zijt, dag aan dag,
uw naam loven: immer, voor eeuwig.

R

Genadig de Heer en barmhartig,
lankmoedig, rijk aan ontferming;
de Heer geeft wat ieder behoeft:
alle schepselen omvat zijn erbarmen.

R

Al uw werken, Heer, spreken uw lof,
dankbaar zegenen U uw getrouwen;
sprake gaat van uw goddelijk rijk
en getuigenis van uw vermogen.

R

vert Ida Gerardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 145c

Doopgebed
v. Eeuwige God, wij zegenen U
die Noach uit de zondvloed hebt gered
en Israël uit de Schelfzee hebt bevrijd;
Gij die Jezus
uit het water van de Jordaan hebt opgewekt,
wil ook ons, bidden wij
zó aan het licht brengen
uit het water van de dood
om op te staan tot leven
waarin Gij welbehagen hebt.
Zend dan over Thijs Ruben
die in dit water gedoopt gaat worden
uw Adem die levend maakt
- als de duif boven de Jordaan opdat in haar de gezindheid groeit
van Jezus Christus, onze Heer.
a. Amen
Apostolische Geloofsbelijdenis (staande gezegd)
a. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde;
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,
onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden
en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden;
de opstanding des vleses
en het eeuwige leven.
Amen.
allen gaan zitten

Bediening van de doop
bediening van de doop / aanbieden van doopkaars en
doopstola
Aanvaarding
v. Marijke en Wouter, zo is dan in de doop Thijs Ruben
verbonden met de Naam van de Eeuwige onze God.
Willen jullie hem ontvangen als een kind van God en
beloven jullie hem voor te gaan op de weg van het
geloof?

Zegen (staande)
v. …
a. Amen.
allen gaan nog even zitten

Muziek

Fuga d-moll | BWV 596 (Concerto del sgr. Vivaldi)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Hierna verlaten allen de kerkzaal op aanwijzingen van de
coördinatoren.
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.

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Komende week

Verwelkoming (allen gaan staan)
v. Nu Thijs Ruben in ons midden is gedoopt worden wij
opnieuw bepaald bij de kinderen in ons midden.
Wilt u hem opnemen in uw midden en belooft u
ruimte te maken voor de kinderen en hen te bepalen
bij het hartsgeheim van de gemeente?
a. Ja, dat beloven wij!

Woensdag 23 september 2020
19.30
Avondgebed

Danklied (staande)

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

Liedboek 225
allen gaan zitten

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

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

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)

09.30
10.30

Dienst van Schrift en Tafel
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk

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

Bestemming van de gaven
- Diaconie

Stil gebed
a.

Zondag 27 september 2020 | 17e Zondag na Pinksteren

Liedboek 713
1a (gezongen) 2c 3a 4c 5a

De opbrengst van deze collecte is voor diverse diaconale uitgaven
voor ondersteuning en zorg van de naaste. Te denken valt aan
individuele financiële ondersteuning op plaatselijk niveau, maar ook
landelijke diaconale activiteiten en mondiale hulp.
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