Bergkerk Amersfoort | Zondag 21 augustus 2022, 10.00 uur
11e Zondag na Pinksteren | de 10e van de zomer

INTREDE
Voorbereiding in stilte
Mededelingen
Muziek

Sonate D-dur (Allegro)
Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

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 84

1, 5, 6

omlijst met de antifoon:

O God, onze beschermer,
zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde.
In uw voorhoven is mij één dag
meer toch dan duizend dagen.
Psalm 84, 10.11a

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

'Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan
... ' (Lucas13, 24)
De laatste regel van de evangelielezing (Lucas 13, 22-30) ‘En
zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn
eersten die de laatsten zullen zijn’ vinden we terug in een
lied van Willem Barnard, De profetenlezing Jesaja 30, 15-21
legt de vinger op de zere plek: ‘Zo zegt de Here: door
bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en
vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar gij hebt het niet
gewild.’
‘Het zullen er wel niet veel zijn, de gereddenen’, zo begint de
evangelieperikoop. Het is een vraag naar redding, gered
worden. Gods rijk is er niet voor en door zelfredzame
mensen, maar het is er voor geredde mensen, voor
drenkelingen en boven gehaalde mensen. Het slotlied slaat
een brug tussen de tegenstellingen:
want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;
kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

direct gevolgd door

Liedboek 305
Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, Heilige van Israël,
die U verheft in ontferming
en alle mensen
wilt verzamelen tot een volk
door uw beloftevol Woord,
wijs ons de weg in Jezus, uw Zoon,
de boodschapper van uw heil
voor alle volken op aarde,
en doe ons ingaan in uw huis vol vreugde,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten
Antwoordpsalm

GEBEDEN

Jesaja 30, 15-21

Voorbede

lector: Corinne van Dis

iedere intentie besloten met:

Psalm 112

v.

… hoor ons bidden:

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Stil gebed
a.

1.

3.

5.

Gelukkig de man die de Heer vreest,
diepe vreugde vindt in zijn geboden;
zijn stam zal sterk wezen op aarde,
het geslacht der oprechten is gezegend.
Want hij staat voor immer onwrikbaar:
de naam van de rechtvaardige blijft leven.
Opspraak heeft hij niet te duchten:
vást verlaat zich zijn hart op de Heer.
Zijn standvastigheid is zonder vrees.
Aan het eind braveert hij zijn belagers!
Waar nood is geeft hij overvloedig:
zijn gerechtigheid trotseert de tijden.

R

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)
R

Liedboek 993

vanaf vers 5 in canon: muurzijde begint /
raamzijde 1 volgt maat later

Zending en zegen (staande)
v. …
R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps 112a

Evangelie (staande)

Lucas 13, 22-30

besloten met:

Muziek

Sonate D-dur (Presto)
Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

v.

Dit is het woord van de Heer.
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Bestemming van de gaven
- Werelddiaconaat: ‘Hospice in Centraal-Azië’
- Onderhoud wijkkerk en gebouwen

Uitleg en verkondiging
Lied

Liedboek 990
1a 2a 3a 4v 5m 6a
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