Bergkerk Amersfoort | Zondag 29 november 2020, 10.30
uur | 1e Zondag van de Advent | Ad te, Domine, levavi

'Uw gelaat is voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos
gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag'.
Jesaja 64,6

‘Tot U Heer, hef ik mijn ziel op; mijn God, op U vertrouw ik.’
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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 hebben gezocht naar een eenvoudige en aangepaste
vorm van avondmaal vieren. We gebruiken voor een
goede hygiëne hosties en kunnen niet gezamenlijk uit de
beker drinken. Let u bij het naar voren komen op om
onderling voldoende afstand te bewaren.
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
Stilte
Mededelingen, aansteken van de kaarsen
Muziek

‘Ad te levavi’
gregoriaans

Ad te levavi animan meam:
Deus meus in te confido, non erubescam:
neque irrideant me inimici mei:
etenim universi qui te expectant, non confundentur.
Vias tuas, Domine, demonstra mihi:
et semitas tuas edoce me.
Ad te levavi…
Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit,
mijn God, op uw vertrouw ik, maak mij niet te schande,
laat mijn vijanden niet triomferen.
Dat zij die op U hopen niet worden beschaamd.

Jesaja, afgebeeld op de gevel naast de deur van de abdijkerk
van Souillac, Frankrijk (12e eeuw). Licht en bijna dansend (in
extase?) treedt hij de mensen die de kerk binnengaan
tegemoet.

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan.
Psalm 25, 1.2a.4 (introitus voor deze zondag)

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
v. die verlangen wekt naar de redder,
a. ons doet stilstaan bij ons tekort.
v. Keer ons tot U, keer ons tot elkaar,
a. doe onder ons groeien een nieuw begin.
Intredelied (staande)

Antwoordpsalm

Liedboek 85b

Epistel

1 Korintiërs 1, 1-9

Alleluja (staande)

Liedboek 270c

Liedboek 433
1a (neuriënd) 2c 3a 4c 5a

c.

Doe ons uw, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Kyrie (staande)

a.

c.

Evangelie (staande)

Laten wij roepen tot God, onze Heer,
dat Hij van kracht is en ons doet zingen,
Hij is de God die ons zal redden:

Ps. 85, 8

Marcus 13, 24-37

besloten met:

v.
a.

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

Uitleg en verkondiging
Stilte

50 JARIG AMBTSJUBILEUM DS. J.L. VAN DER EIJK
Lied
c.

a.
c.

a.

‘God van liefde en genade’

Laten wij roepen in zijn poorten,
dat Hij zijn huis van genade opent;
Hij doet gebroken mensen weer opstaan:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Laten wij roepen voor zijn aanschijn,
dat over ons zijn heil mag komen
op deze dag die Hij heeft gemaakt:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
t Jan Duin, m Cees-Willem van Vliet

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Herder van mensen,
stel ons niet teleur
als wij vol verwachting uitzien
naar uw verschijnen onder ons.
Open onze ogen
voor het teken van uw trouw,
dat Gij ons toont in Jezus
in wie Gij onder ons wilt wonen,
vandaag en alle dagen die komen.
a. Amen.

4.

allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 64, 1-9
lector: Wim van Diermen

Hoed ons voor de overgave
aan de geesten van de tijd,
want Gij zijt de God die slaven
van hun banden hebt bevrijd,
maak ons wijs en maak ons moedig,
tot de dienst aan U bereid.
t Wim van der Zee Zee (naar ‘God of grace and God of glory’, Harry
Emerson Fosdick) / m Henry Purcell (1659-1695) ‘WESTMINSTER’

MAALTIJD VAN DE HEER

en één en al ontferming was.

Voorbede en Stil gebed

Hij is het die nog ons leidt
en onze handen vult
sinds die nacht waarin hij werd overgeleverd,
toen Hij het brood in zijn handen nam
en de zegen uitsprak:

iedere intentie besloten met:

v.
a.

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

Gereedmaken van de tafel
Tafellied

Liedboek 451

1a 2c 3a 4c 5a

- Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
Koning van de wereld,
die het brood uit de aarde doet voortkomen -

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

Hij gaf het brood rond aan zijn vrienden
en sprak daarbij:

v.
a.
v.
a.
v.
g.

De Heer met u allen!
Zijn vrede met u!
Verheft uw harten!
Wij zijn met ons hart bij de Heer!
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.

v.

Gij wekt in ons verwachtingen,
want Gij hebt omgezien naar ons
en U over ons ontfermd.
Met de dauw van uw liefde
herschept Gij de aarde,
maakt Gij ons ruimte.
Van wie het recht gebogen wordt,
hoort Gij de jammerklacht.
Een weg van vrede ontvouwt zich,
een morgen gloort
voor wie leven in de schaduw van de dood.
Daarom zingen wij – met hart en ziel –
mee met allen die, als wachters in de nacht,
in het duister gezongen hebben
van het licht van uw dag:

Sanctus en Benedictus

Dit is mijn lichaam. Neemt en eet, doet dit tot mijn
gedachtenis.
Ook nam Hij de beker,
en sprak daarover de zegen uit:

Liedboek 270f

- Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
Koning van de wereld,
die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen Hij gaf de beker rond en sprak:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo
dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.
Dit is het geheim van het geloof:
a.

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha!

v.

Zend uw Geest uit over ons mensen,
over dit brood en deze wijn,
over heel uw kerk.
Dan blijft ook in ons de verwachting gewekt,
dan zet ook in ons uw Woord vrucht
en groeit de hoop.
Wek op uw macht,
uw overmacht aan liefde
en bevrijd wie nog huizen in een duister land.
Breng ons bijeen in uw rijk van vrede,
waarom wij bidden met de woorden:

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.

koor

v.

Gezegend Gij, om Jezus uw knecht,
uw zoon en profeet,
die uw liefde gestalte gaf
en die stem gaf aan onze hoop,
die gerechtigheid omhelsde

v.
a.

De vrede van Christus met u allen!
zijn vrede met u!

Muziek

‘Nun komm der heiden Heiland’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 659

We wensen wie naast ons staan vrede, met een buiging van
het hoofd.

Hierna verlaten allen de kerkzaal op aanwijzingen van de
coördinator.

Bij het breken van het brood, wordt gezongen:

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.

Agnus Dei

Liedboek 270g

Lam van God, o Christus, die der wereld zonde draagt,
ontferm U onzer. (2x)
Lam van God, o Christus, die der wereld zonde draagt,
geef ons uw vrede.

Gemeenschap van brood en wijn
U kunt, op aanwijzing van de ambtsdrager, met uitgestrekte
handen naar de tafel komen, de voorganger legt een hostie
in uw hand.
Als u liever geen hostie ontvangt, kunt u ook naar voren
komen en een zegen ontvangen. Komt u dan met uw armen
gekruist voor uw borst. Uiteraard kunt u ook blijven zitten en
zich geestelijk verbonden weten met elkaar en de levende
Heer.
Muziek

‘Dominus dabit benignitatem’
gregoriaans

Dominus dabit benignitatem:
et terra nostra dabit fructum suum.

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

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

Komende week
Woensdag 2 december 2020
19.30
Avondgebed
Zondag 6 december 2020 | 2e Zondag van de Advent
09.30
10.30

Dienst van Schrift en Tafel
Dienst van Schrift en Gebed
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

Vere prope timentes eum salutare ipsius,
ut inhabited gloria in terra nostra.
Dominus dabit…
Overvloed geeft de Heer daarenboven:
onze aarde draagt haar gewas.
Gelooft het! welhaast is genaderd voor wie Hem vrezen zijn heil;
dan woont heerlijkheid in ons land.

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 hieronder
genoemde rekeningnummer, onder vermelding van collecte zondag 29
november Bergkerk. De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat
uw gaven de juiste bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Diaconie

Ps. 85, 13.10 (communio voor deze zondag)

Slotgebed (staande)
v. Boetseerder van mensen,
verlaat het werk van uw handen niet,
maar geef dat wij U herkennen
als Gij bij ons aanklopt
en uw aangezicht laat zien
in een mens van vlees en bloed,
die ons vertrouwd maakt met U,
Jezus onze broeder,
vandaag en alle dagen die komen.
a. Amen.
Slotlied

Liedboek 462
1c 2a 3c 4a 5c 6a

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

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.

- Kosten erediensten en wijkpastoraat
LET OP!
Wij verzoeken u vriendelijk voortaan het rekeningnummer van
de centrale diaconie te gebruiken, in plaats van de
rekeningnummers van de Bergkerk. Dit om de administratieve
last te verlichten. Hiervoor kunt u de QR-code gebruiken die
hieronder en/of op de website staat.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL72
SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amersfoort, onder vermelding van de collectedatum en de
wijkgemeente. De collectes worden 50/50 verdeeld over
diaconie en kerkrentmeesters, tenzij u anders vermeldt.

