Bergkerk Amersfoort | Zondag 17 januari 2021, 10.30 uur
3e Zondag van Epifanie | De Bruiloft te Kana
a.

laat alle mensen de vrede smaken,
waarvan Hij de belofte is,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 62, 1-5
lector: Tom Segaar

Antwoordpsalm

Psalm 96
cantor: Corine Rietveld

Giotto di Bondone (1304-06), fresco in de Cappella degli Scrovegni, Padua

1.
In deze bijzondere periode van ‘lockdown’ vieren we de
liturgie grotendeels ‘online’: lijfelijk op afstand maar innerlijk
en via internet sterk met elkaar verbonden.

INTREDE

2.

3.

Stilte
Mededelingen, aansteken van de kaarsen
Muziek

4.

Allemande uit Franse Suite No. 5 G-dur
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 816

Openingsvers (staande)
v. Steekt Gods loftrompet alom op aarde
a. zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk,
v. U zal alles op aarde aanbidden,
a. zingen U, zingen uw naam ter eer.
v. Lof zij God, die mijn bede niet afwees,
a. die mij nooit zijn genade ontzegd heeft.
Hymne (staande)

Liedboek 516

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u.
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Enige en Betrouwbare,
Gij schenkt ons een weldadig teken
van uw verbond met ons
in Jezus Messias.
Laat Hem onze dorst lessen
naar werkelijk geluk,

Zingt nu de Heer een nieuw lied,
zingt de Heer, aarde alom;
zingt de Heer, zegent zijn naam.

R

Dag op dag verkondigt zijn heil.
Meldt onder de volken zijn glorie,
alom in de landen zijn wonderen.

R

Want groot is de Heer, hoog te loven,
boven alle goden geducht.
Al de goden der heidenen – afgoden!

R

Hij, de Heer, is de schepper des hemels;
glans en heerlijkheid zijn waar Hij nadert,
macht en straling vervult zijn domein.

R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps 96c
Ps. 66, 1

Epistel

Ps. 66, 4

Alleluja (staande)

Romeinen 4, 19-25
Liedboek 270c

Ps. 66, 20

1a 2c 3a 4c 5a
c.
a.

Looft de Heer, gij zijn engelen,
looft de Heer, al zijn hemelse scharen!
Alleluja, alleluja, alleluja.

Evangelie (staande)

Johannes 2, 1-11

besloten met:

v.

a.

Dit is het woord van de Heer.

Ps. 103, 20a.21a

Uitleg en verkondiging
Muziek

Jubilate in C
James Kent (1700-1776)

O be joyful in the Lord, all ye lands:
serve the Lord with gladness,
and come before his presence with a song.
Be ye sure that the Lord he is God;
it is he that hath made us, and not we ourselves;
we are his people, and the sheep of his pasture.
O go your way into his gates with thanksgiving,
and into his courts with praise;
be thankful unto him, and speak good of his Name.
For the Lord is gracious, his mercy is everlasting;
and his truth endureth from generation to generation.

koor

2.

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Ghost.
As it was in the beginning is now and ever shall be.
World without end. Amen.

Hier druipt de regen van Gods woord,
in alle beken stroomt het voort,
het drenkt de luisterrijke velden:
die zijn gehoorzaam aan zijn lied
en al doorgronden zij het niet,
zij zullen het de mensen melden.
allen

4.
t Psalm 100

GEBEDEN

En op de wei daar staat het lam
dat werd gezocht door Abraham
om God de Schepper te aanbidden:
een lam, een zaad, een weerloos woord,
dat wordt in Kanaän gehoord,
daar is God vruchtbaar in ons midden.

Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

t Tom Naastepad, m Nikolaus Hermann (1560), LvdK Gez. 302

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

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

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)
allen

‘Om Kanaän’

Muziek

Gigue uit Franse Suite No. 5 G-dur
Johann Sebastian Bach

In deze dienst
Voorganger:
Cantor/organist:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Komende week
Woensdag 20 januari 2021
19.30
Oecumenisch avondgebed in de gebedsweek voor de
eenheid van de christenen
ds. Jan van Baardwijk
Zondag 24 januari 2021 – 4e Zondag van Epifanie
10.30
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
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 17
januari Bergkerk. De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw
gaven de juiste bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Diaconie
De opbrengst van deze collecte is voor diverse diaconale uitgaven,
die Uw diakenen op hun weg tegen komen. Te denken valt aan
individuele financiële ondersteuningen op plaatselijk niveau, maar
ook landelijke diaconale activiteiten en mondiale hulp.

- Wijkgemeente
LET OP!
Wij verzoeken u vriendelijk het rekeningnummer van de
centrale diaconie te gebruiken (niet 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.

