Bergkerk Amersfoort | Zondag 7 augustus 2022, 10.00 uur
9e Zondag na Pinksteren | de 8e van de zomer

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

direct gevolgd door

Liedboek 305

Zomer bij Nolde
Vanaf 1906 werd de Duitse expressionistische schilder Emil
Nolde (1867-1956) lid van de kunstenaarsgroep Die Brücke.
Hiermee begon een intensieve fase in zijn werk. Ook zijn
eerste bloemenschilderijen ontstonden vanaf die tijd. In het
plaatsje Alsen op het Deense platteland, waar Nolde samen
met zijn vrouw Ada een vissershuisje bewoonde, werd hij
geïnspireerd door de bloeiende planten in zijn eigen tuin. In
zijn biografie zegt Nolde over de start van deze reeks: ‘De
kleuren van de bloemen trokken me onweerstaanbaar aan,
en ineens stond ik daar te schilderen. De kleuren van de
bloeiende bloemen, de zuiverheid van de kleuren: ik voelde
liefde voor de bloemen om hun levenslot: ontkiemen,
bloeien, stralen, verwelken en weggegooid in een kuil’ (Jaren
van strijd, blz. 100). Ook in latere jaren bleven tuinen en
bloemen een centraal thema in Noldes oeuvre. Overal waar
hij zich langere tijd vestigde legde hij bloementuinen aan.

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Enige en Barmhartige,
Schepper van blijdschap,
houd ons in gedachtenis,
want wie zouden wij zijn
als niet uw zorg ons omgeeft?
Geef toekomst aan allen,
opdat wij het leven genieten
door het Woord van Jezus, uw Zoon,
die ons uw heerlijkheid binnenleidt,
dit uur en al onze dagen.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 65, 17-25
lector: Wim van Diermen

Antwoordpsalm

INTREDE

Psalm 33

Refrein (1e maal 1x voorgezongen)

Voorbereiding in stilte
Mededelingen
Muziek

Praeludium h-moll | BWV 869
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

1.

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
v. die dorre vlakten doet bloeien
a. overvloed schenkt, koren en wijn.
v. Dat wij uw gaven niet bederven,
a. maar delen met gulle hand.
Intredepsalm (staande) Liedboek 70
omlijst met de antifoon:

O God, kom mij toch redden,
HEER, kom mij haastig te hulp.
Psalm 70, 2

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
rechtschapenen past een lofzang.
Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
het volk dat Hij koos als zijn erfdeel.

R

2.

Het oog van de Heer rust op hen die Hem vrezen,
die rekenen op zijn erbarming;
dat Hij hen ontrukken zal aan de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.
R

3.

Wij stellen al onze hoop op de Heer,
Hij is onze hulp en ons schild.
Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.

R

vert Ad Bronkhorst, m Jos Bielen, Zingt Jubilate P54

Evangelie (staande)

Lucas 12, 32-40

Stil gebed

besloten met:

v.

Dit is het woord van de Heer.

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)

1, 2, 5

Zending en zegen (staande)
v. …

Uitleg en verkondiging
Lied

Liedboek 974

‘Gij die ons het leven geeft’

Muziek

‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’
Johann Sebastian Bach |BWV 646

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Organist:

ds. René Rosmolen
Monica van Vliet
Jan Jansen

Volgende week

2.

Gij die ons met zon en maan
licht geeft in ons aards bestaan,
met vertrouwen voort doet gaan:
hoor en aanvaard onze dank.

Zondag 14 augustus 2022 – 10e Zondag na Pinksteren
10.00 Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk

3.

Gij die van de mensen houdt,
liefde wekt en lijfsbehoud,
toekomst geeft wie op u bouwt:
hoor en aanvaard onze dank.

Bestemming van de gaven

4.

Gij die zegent wie u hoort,
ons doet opstaan door uw Woord,
in uw Geest het al voltooit:
hoor en aanvaard onze dank.
t Henk Jongerius, m Jan Raas, Voor Onderweg 7

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.

… hoor ons bidden:

- Stadspastoraat: werken in de stad
De Protestantse Gemeente Amersfoort heeft een stadsdominee en
een diaconaal opbouwwerker in dienst. Samen zijn ze dienstbaar
voor uw kerk (de gemeenschap van Jezus Christus) in, vanuit en/of
buiten de kerkmuren. Ze dragen bij aan zingeving en geestelijk leven
van de Amersfoortse bevolking, maar ook voor het bestrijden van
armoede en het omzien naar kwetsbare groepen in de samenleving.
De stadsdominee en de diaconaal opbouwerker zijn namens u allen
werkzaam en present voor een heilzamere samenleving van
Amersfoort.

- Kosten erediensten en wijkpastoraat
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL72 SNSB 0937
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte
zondag 31 juli Bergkerk of via
bijgaande QR-code.

