Bergkerk Amersfoort | Zondag 11 oktober 2020, 10.30 uur
| 19e Zondag na Pinksteren

Muziek

‘Si iniquitates observaveris’
Samuel Wesley (1766-1837)

Si iniquitates observaveris,
Domine, quis sustinebit?
Als Gij de zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Psalm 130, 3, introïtus antifoon voor deze zondag

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.
De Klaagmuur in Jeruzalem, in de voegen tussen de stenen gebedsbriefjes

In de lezing uit Ezra horen we hoe na de ballingschap in
Jeruzalem de tempel weer wordt opgebouwd. 'ze droegen
brandoffers op, ook al waren de fundamenten van het
heiligdom nog niet gelegd'. (Ezra 3,6)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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
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. Vanwege de aangescherpte
maatregelen zullen we de komende weken alleen
neuriën.
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

Intredepsalm (staande) Liedboek 130a
1a (neuriënd) 2c 3a
Kyrie en Gloria (staande)
v. … hoor ons roepen:
a.

Liedboek 270

direct gevolgd door:
1. koor / 2. allen

(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. Gij,
die door de adem van uw Geest
alle mensen tot een gemeenschap
wilt verzamelen rondom Jezus, uw Zoon,
laat zijn Woord ons
daarheen de weg wijzen
en ons leven verzadigen,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT

Slotlied (staande)
allen (neuriënd)

Kinderen in het midden
Profeten

‘Van de messiaanse maaltijd’

Ezra 1; 3, 1-6
lector: Clarisse van Gorkom

Antwoordpsalm

Liedboek 23e

Evangelie (staande)

Matteüs 22, 1-14

besloten met:

v.
a.

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

koor

2.

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Recordare mei, Domine’

Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feestlijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

gregoriaans
allen
Recordare mei, Domine, omni potentatui dominans:
da sermonem rectum in os meum,
ut placeant verba mea in conspectus principis.

3.

Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion:
non commovebitur, in aeternum manet.

Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mij zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.
koor

Gedenk mij, Heer, heerser over alle heerschappij;
leg mij het juiste woord in de mond,
opdat mijn woorden bij de vorst behagen vinden.

4.

Zij die bouwen op de Heer, zijn als de Sionsberg:
wankelen zal hij nooit, houdt tot in eeuwigheid stand.
Esther 14, 12.13; Ps. 125, 1, offertorium voor deze zondag

GEBEDEN

Wij treden aan het ontoeganklijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.
allen

6.

Dit zeiden de profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

Voorbede

t Willem Barnard (bij Jesaja 25, 6-8), m Willem Vogel
Liedboek voor de Kerken Gezang 27

iedere intentie besloten met:

v.
a.

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

Stil gebed

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

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.

Muziek

Fuga C-dur | BWV 547
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:
Cantor:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Schola cantorum van de Bergkerkcantorij

Inzameling van de gaven

Komende week

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

Woensdag 14 oktober 2020
19.30
Avondgebed

Bestemming van de gaven
- Diaconale najaarscollecte
Dit jaar heeft de PGA gekozen voor de Koffiebus in Amersfoort en
voor Kwintes Wonen en Begeleiden Amersfoort.
De Koffiebus Amersfoort doet 3 keer per week een plaats aan in
Amersfoort. Zij schenken koffie en geven vooral aandacht aan
minimaal 50 bezoekers. Binnenkort houdt de subsidie op maar zij
willen heel graag doorgaan.
Kwintes Wonen en Begeleiden Amersfoort biedt zorg aan jongeren
tussen 18 en 27 jaar met vaak psychosociale problemen en een daken thuisloos verleden. Met Uw gift draagt u bij aan de
inrichtingskosten van op de Lichtpenweg en de Liendert.

Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44
t.n.v. Diakonie Bergkerk
- Kosten erediensten en wijkpastoraat / 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.

Zondag 18 oktober 2020 | 20e Zondag na Pinksteren
09.30
10.30

Dienst van Schrift en Tafel
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Albert Jan Stam

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

