Bergkerk Amersfoort | Zondag 22 november 2020, 10.30
uur | 25e en laatste zondag na Pinksteren – 3e van de
Voleinding, ook wel: Christus Koning

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.
Intredelied (staande)

Liedboek 775
1a (neuriënd) 2c 3a 4c 5a 6c 7a

Kyrie en Gloria (staande)
v. … hoor ons roepen:
a.

Liedboek 270ab

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. (Mt. 25, 32)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I.v.m. de coronamaatregelen kunnen we maar met een
klein deel van de gemeente samenzijn in de Bergkerk.
We weten ons sterk verbonden met wie thuis via internet
met ons meevieren.
Per zondag is er een coördinator ingeroosterd die u bij
binnenkomst en in de kerkzaal waar nodig aanwijzingen
geeft.
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 voorzichtig zijn met zingen. De
liederen zullen, ook met het oog op de thuisluisteraars,
door enkele zangers op afstand vanuit de absis worden
gezongen. Vanwege de aangescherpte maatregelen
zullen we in deze weken alleen neuriën.
Na de zegen gaan we nog even zitten en luisteren naar
het uitleidende orgelspel. Daarna verlaten we volgens de
instructies van de coördinator de kerk.

INTREDE

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, Eerste en Laatste,
die rechtvaardig zijt,
spreek uw bevrijdend Woord
en maak ons waakzaam en bedacht
op de komst van uw rijk.
Doe ons de tekenen van de tijd verstaan
en schenk ons vertrouwen
in uw scheppende Geest
die ons leven richting geeft,
dit uur en tot het einde van onze dagen.
a. Amen.
allen gaan zitten

Stilte
DE HEILIGE SCHRIFT

Mededelingen, aansteken van de kaarsen
Muziek

Praeludium D-dur | BWV 874
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Profeten

Daniël 12, 1-4
lector: Corinne van Dis

Antwoordpsalm

Psalm 97

a.

cantor: Corine Rietveld

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

1.

2.

3.

4.

De Heer is koning, Hem viere de aarde;
vreugde reike van kust tot kust.
Rondom Hem is donker van wolken,
de orde des rechts schraagt zijn troon.

Slotlied (staande)
R

Bergen smelten als was wanneer Hij nadert,
de Heer, nadert die heel het aardrijk gebiedt.
Dat Hij recht doet verkondigt de hemel,
alle volken ontwaren zijn glorie.
R

R

Want Gij zijt de Heer, soeverein,
boven heel de aarde verrijzend,
Gij zijt de Heer, hoog – alle goden te boven.

R

Liedboek 460

verzen door het koor, refreinen allen (neuriënd)

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

Muziek

Wie bogen voor beelden treft schande:
die in afgoden zochten hun roem.
Gij goden, buigt alle voor Hem!

‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 645

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 97c

Evangelie (staande)

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.

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

Matteüs 24, 14-35

besloten met:

In deze dienst
v.
a.

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

Voorganger:
Orgel:

ds. Diederiek van Loo
Cees-Willem van Vliet

Uitleg en verkondiging

Vocaal Ensemble

Muziek

Vanmiddag
16.00
Muziek op de Berg | Sound the trumpet!
Nationaal Jongenskoor & Irene Verburg

‘Salvator mundi’
Thomas Tallis (1505-1585)

Salvator mundi, salva nos,
qui per crucem et sanguinem redemisti nos,
auxiliare nobis, te deprecamur, Deus noster.
Redder van de wereld, red ons,
die door uw kruis en bloed ons hebt verlost,
kom ons te hulp, smeken wij U, onze God.

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

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

Stil gebed

Komende week
Woensdag 25 november 2020
19.30
Avondgebed
Zondag 29 november | 1e Zondag van de Advent
09.30
10.30

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

Om ook in deze tijden op de hoogte te blijven, is er onze
wekelijkse digitale nieuwsbrief. 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 22 november. De
diakenen en kerk-rentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste
bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Toon Hermans Huis
Het Toon Hermans Huis Amersfoort is een inloophuis voor mensen
die te maken krijgen met kanker. Het Toon Hermans Huis Amersfoort
biedt psycho-oncologische zorg en activiteiten voor het vinden van
een nieuwe balans. Niet alleen als je zelf ziek bent, maar ook als je
een naaste bent. Er diverse ontmoetingsgroepen:
Ontmoetingsgroep voor mensen met een overleden partner
(rouwgroep)
Ontmoetinggroep voor mensen met een partner met kanker
(partnergroep)
Ontmoetingsgroep ‘Leven met uitzaaiingen’
Ook zijn er verschillende groepen voor kinderen en jongeren van wie
een ouder of een andere dierbare naaste kanker heeft, of hieraan is
overleden.
Het Toon Hermans Huis Amersfoort is voor zijn bestaan afhankelijk
van donaties.
Voor meer info kunt u bellen (033-4655227) of de website bezoeken.

Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44
t.n.v. Diakonie Bergkerk
- Landelijk pastoraat / Renovatie orgel kerkzaal
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.

