Bergkerk Amersfoort | Zondag 14 augustus 2022, 10.00 uur
10e Zondag na Pinksteren | de 9e van de zomer

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.
Intredelied (staande)

Liedboek 317

Kyrie en Gloria (staande)
v. … hoor ons roepen:
Liedboek 299b
I = voorzang, II = allen

De Tilburgse kunstenaar Paul van Dongen maakte een ets
van een man omringd door vuurtongen die hij ‘Zondaar’
noemde. Vuurtranen die de berouwvolle man liefdevol
omringen. Het raakt aan de heftige woorden uit de
evangelielezing voor deze zondag, Lucas 12, 49-56: ‘vuur ben
ik komen werpen op deze aarde’. En dat op een zomerse
zondag half augustus. Het is een indringende en dwingende
vraag: ‘waarom onderkent gij deze tijd niet?’ (v. 56). Hier ligt
de sleutel tot het verstaan van deze woorden: kun je
onderscheiden? Kun je tekenen van de tijd onderscheiden?
Moeilijk genoeg denk ik. Intussen vieren we de maaltijd van
de Heer op zijn tijd om niet te vergeten en de tijden te
onderscheiden. Of zoals Jan Wit dichtte:
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Eeuwige,
die hemel en aarde vervult,
laat de woorden
die Gij tot ons spreekt
ons openen
voor de kracht van uw Geest,
in het voetspoor van Hem
die ze ten einde toe heeft volbracht:
Jezus, uw dienaar, ons levenslicht,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

lector: Anja van Eck

Antwoordpsalm

1.

INTREDE

Mededelingen
Muziek

Psalm 82

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

2.

Voorbereiding in stilte

Jeremia 23, 23-29

3.

God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen?

R

Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.

R

Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.”
Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten’.

R

Praeludium g-moll | BWV 861
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

vert NBV (v. 1-4. 6-8a), m naar Joseph Gelineau (‘Chanter l’Office’)

Evangelie (staande)

Lucas 12, 49-56

v.

besloten met:

v.

Dit is het woord van de Heer.

Uitleg en verkondiging
Stilte

MAALTIJD VAN DE HEER

Sanctus en Benedictus

Voorbede en Stil gebed
iedere intentie besloten met:

v.

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want als kracht van omhoog,
als vuur in onze koude,
als stem in onze stilte,
als leven voor doden,
zijt Gij in ons midden gedaald.
Tot het eind van de tijd
zal waaien uw adem,
zal klinken uw stem:
tegenwind en weerwoord
in een harde wereld
van kale feiten
en kille waarheden.
Daarom, HEER onze God,
verheffen wij onze stem
om samen met allen
die door U zijn geraakt
en van uw Geest zijn bezield,
U van ganser harte
de lofzang toe te zingen:
Liedboek 404b

allen

… hoor ons bidden:

Tafellied

Liedboek 992

Onderwijl wordt de tafel toebereid.

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)
v.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want Hij heeft zijn volk niet verlaten,
maar gaat ons allen voor
en vuurt ons aan
als uw stem die ons hart verwarmt,
als uw woord dat ons opwekt
uit een doods bestaan.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

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.
Vredegroet
v. De vrede van Christus met u allen!
a. zijn vrede met u!
We wensen wie naast ons staan vrede, met een buiging van
het hoofd.

Dit is het geheim van het geloof:
Agnus Dei (staande)

Zingt Jubilate 32

Acclamatie

Gemeenschap van brood en wijn
v.

a.

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

U ontvangt de hostie in uw hand en kunt die vervolgens
dopen in de beker met wijn (schaal) of druivensap (beker).
U kunt ook naar voren komen en een zegen ontvangen. Kom
dan met uw armen gekruist voor uw borst.

Zend uw scheppende Geest
en maak ons tot lichaam van Christus,
verbonden met Hem en elkaar
als een wolk van getuigen,
een levende tegenspraak
tegen alles op aarde
wat moedeloos maakt en wanhopig,
verbonden met allen
die wij voor uw aangezicht gedenken …,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen …,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk
genodigd aan uw maaltijd.
Want zo wordt uw Naam gezegend,
God onze Vader,
hier en overal,
nu en tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer,
die ons leerde bidden:

Uiteraard kunt u ook blijven zitten en zich geestelijk
verbonden weten met elkaar en de levende Heer.

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,

Zending en zegen (staande)
v. …

Muziek

Aria variata (alla maniera Italiana)
Johann Sebastian Bach | BWV 989

Slotgebed
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Betrouwbare God,
wij danken U
voor het vuur
dat Gij op aarde hebt gebracht
in Jezus, uw Zoon.
Ontsteek in ons allen
het vuur van uw liefde,
vergeving en goedheid,
en maak zo uw aarde bewoonbaar,
deze dag en al onze dagen.
a. Amen.
Slotlied (staande)

Liedboek 978

1, 3, 4

Muziek

Litanies

Bestemming van de gaven

Jehan Alain (1911-1940)

- Kerk in Actie (Egypte)
In deze dienst
Voorganger:
Cantores:
Organist:

ds. Jan van Baardwijk
Corine Rietveld
Jan Jansen

Volgende week
Zondag 21 augustus 2022 – 11e Zondag na Pinksteren
10.00
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met
een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de KoptischOrthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan
en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie
tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg,
onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten
afsluiten en huizen worden gerepareerd.

- Wijkgemeente |Energiekosten
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL72 SNSB 0937
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte
zondag 14 augustus Bergkerk of via
bijgaande QR-code.

