Bergkerk Amersfoort | Zondag 21 februari 2021, 10.30 uur
1e Zondag van de Veertigdagen | Invocabit (Roept hij Mij
aan…)

v.
a.
v.

a.

‘Bij Mij bergt hij zich, Ik stel hem veilig,
Ps. 91, 14
zijn aanroep zal ik verhoren.’
Nadert, buigen wij…
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Nadert, buigen wij…

Hymne (staande)

‘Wij gaan de veertig dagen in’

I + II

I

2.
Stanley Spencer (1891-1959), ‘Christ in the Wilderness – The scorpion'

‘Hij beschermt en bewaart mij
ik zal niet gestoken worden’.
De taal van een gelovige
die doolt en dwaalt in de woestijn
zijn goede moed op de proef gesteld
aangevochten in zijn eenzaamheid
Hij wil zich door de wereld heen geloven.

Hij volgt de Schrift en nauwgezet
gaat Hij de wegen van de Wet,
Hij schrijft de sporen in het zand
die wijzen naar zijn Kanaän.
II

3.

Hij leest de dolenden bijeen,
die zwerven als verbrokkeld steen,
Hij opent aan de koele rots
het hart van de verkwikking Gods.
I + II

4.
In deze bijzondere periode van ‘lockdown’ vieren we de
liturgie grotendeels ‘online’: lijfelijk op afstand maar innerlijk
en via internet sterk met elkaar verbonden.

Al wat door vromen wordt geroemd,
de weg, de waarheid wordt genoemd:
hun hoogheid en hun harde wil
daalt in zijn graf, de dag wordt kil.
I

5.
INTREDE

Maar uit de stenen die Hij schiep,
vonken de namen die Hij riep,
toen Hij aan vader Abraham
de sterren wees en tot ons kwam.

Stilte
II

Mededelingen, aansteken van de kaarsen
Muziek

6.

Toccata in a
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Openingsvers (staande)
1. voorzang, 2. allen

Hij gaat de veertig dagen in:
leer toch dat sterven is gewin
en dat Hij tot zijn erven kiest
alwie zijn eigen ziel verliest.
I + II

7.

Gij sterkte, die uzelf verhoogt:
wat God niet zaait wordt niet geoogst,
maak u niet recht, buig voor de Knecht
die ‘Abba – Vader’ heeft gezegd.
t Tom Naastepad, m Wim ter Burg, Zingend Geloven I-11

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u.
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, God,
zijt de schepper van al wat bestaat:
mensen, dieren, al wat leeft,
komt voort uit uw hand;
uw adem houdt ons in leven.
Onderricht ons door uw Woord
hoe wij verbonden blijven met U
en leer ons de wegen kennen
om uw koninkrijk binnen te gaan
in deze veertig dagen en heel ons leven.
a. Amen.

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

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

Stil gebed
a.

allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Thora

Deuteronomium 32, 10-12

Antwoordpsalm

Liedboek 91b

Evangelie (staande)

Marcus 1, 12-15

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)

Liedboek 542
I+II – I – II – I+II

besloten met:

v.

Dit is het woord van de Heer.

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

Muziek

a.

Toccata F-dur
Johann Pachelbel (1653-1706)

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Hoe ver te gaan’

In deze dienst

Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn?
Nooit meer gebaande.
Hoeveel paar voeten zijn zij? Twee, drieduizend.

Voorganger:
Cantores:

Nog bijna slaven, vreemden voor elkaar.
Kreupelen, blinden.
Maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft.

Volgende week

ds. Paul van der Harst
Corine Rietveld
Cees-Willem van Vliet (orgel)

De zon zal hen niet steken overdag.
Bij nacht de maan niet.
Zij stoten zich aan stenen. Niemand draagt hen.

Zondag 28 februari 2021 – 2e Zondag van de Veertigdagen
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Diederiek van Loo

Omdat zij willen leven als nog nooit,
angstig te moede
zijn zij gegaan met grote hinkstapsprongen.

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

Niet hier hun vaderland, en schaamteloos
wagen zij alles.
Soms wordt woestijn oase waar zij komen.
Vrijheid ontkiemt in hen, gloeit aan, dooft uit,
zal weer ontvlammen.
Zij blijven kinderen, zij worden groter.
Hun stoet is zonder einde en getal.
Tel maar de sterren.
Zij weten van de Stad van fundamenten.
t Huub Oosterhuis, m Antoine Oomen

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 21
februari Bergkerk. De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw
gaven de juiste bestemming bereiken.

Bestemming van de gaven
- Werk onder gevangenen
Deze collecte is bestemd voor voor de stichting Epafras. ‘’Epafras
steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen.
Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij
niemand zitten’’ (https://www.epafras.nl/).

- Onderhoud wijkkerk en gebouwen
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.

