Bergkerk Amersfoort | Zondag 25 september 2022, 10.30
uur | 16e Zondag na Pinksteren, de 2e van de herfst

Kyrie en Gloria (staande)
v. … hoor ons roepen:
Liedboek 299g

De rijke en de arme Lazarus, van de Zwitserse kunstschilder Willy Fries
(1907-1980)

In het verhaal van Lazarus (Lucas 16, 19-31) enkele flinke
stekels als het gaat over de onrechtvaardige verdeling tussen
rijk en arm. Pijnlijk wordt de kloof tussen ‘zij die hebben’ en
‘zij die niets hebben’ duidelijk, een kloof met hemelse
afmetingen. Thora en profeten worden aangewezen als
begaanbare weg om de kloof te overbruggen. Dat vraagt om
een omkering van ‘hebben en niet hebben’, naar ‘geven en
ontvangen’.
“Zij die dienen zullen geliefd en herinnerd worden, terwijl zij
die zich vastklampen aan macht en privileges allang vergeten
zijn.” Dat zei Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury,
in zijn preek bij de uitvaartdienst van koningin Elizabeth.
“The Queen gave us ‘service in life’ and ‘hope in death’”.

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, eeuwige bron
van alles wat leeft,
spreek uw Woord
hier in ons midden,
en herschep ons allen
naar het beeld van Jezus,
de nieuwe Adam,
tot mensen die recht doen,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Amos 6, 1-10
lector: Wim Opstelten

Antwoordpsalm

Psalm 146

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)
INTREDE
Voorbereiding in stilte
Mededelingen
Muziek

‘Salus populi ego sum’
gregoriaans

Salus populi ego sum, dicit Dominus:
de quacumque tribulatione clamaverint ad me,
exaudiam eos:
et ero illorum Dominus in pertuum.
Zo spreekt de Heer: Ik ben het heil van mijn volk.
Telkens als zij in nood tot Mij roepen,
zal Ik hen verhoren.
Ik zal hun Heer zijn voor altijd.
Ps. 37, 29.40.28 (introïtus-antifoon voor deze zondag)

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
v. die ons het woord heeft gegeven,
a. die trouw blijft aan wat Hij begon.
v. Oordeel niet naar ons falen,
a. voltooi wat onvolmaakt bleef.
Intredepsalm (staande) Liedboek 756

1.

2.

3.

4.

5.

Hij die recht doet aan verdrukten,
brood geeft aan wie hongerig zijn.

R

De Heer die de geboeiden bevrijdt,
de Heer die de blinden weer zien doet.

R

De Heer die opricht de gekromden,
de Heer heeft de rechtvaardigen lief.

R

De Heer waakt over de vreemdeling
en houdt staande de weduwe en wees,
maar de wandel der bozen verstoort Hij.

R

De Heer heerst tot in eeuwigheid,
uw God, Sion, geslacht op geslacht.

R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m Jan Valkestijn
Bavo Liedboek 401

koor oneven
allen even

Evangelie (staande)

allen

Lucas 16, 19-31

2.

besloten met:

v.

Dit is het Woord van de Heer:

Liedboek 339d

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
koor

3.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
allen

4.

t Jan Willem Schulte Nordholt, m Willem Vogel, Zingend Geloven V-58

Uitleg en verkondiging
Muziek

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

‘Super flumina Babylonis’

Super flumina Babylonis,
illic sedimus, et flevimus,
dum recordaremur tui, Sion.
Aan Babylons stromen
zaten wij en weenden,
denkend aan u, Sion.
Ps. 137, 1 (offertorium van de zondag, op de kentering van de tijd)

MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede en Stil gebed
iedere intentie besloten met:

v.

… hoor ons bidden:

‘Op de Berg’

v.

Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen we:
Tafellied
koor

‘Het jaar neigt zich tot stille groet’

Ja, heilzaam is het en goed, o HEER,
U te loven en te danken te allen tijde,
God van Abraham, Izaak en Jakob,
want in Jezus Christus
hebt Gij uw beloften gestand gedaan.
Daarom, met uw volk Israël
en al uw profeten,
met al uw engelen en boden,
met allen die U dienen, nabij en ver,
zingen ook wij:

Sanctus en Benedictus

Liedboek 404g

a.

v.

Geloofd zijt Gij, HEER,
die de eerste zijt en de laatste.
Gij hebt uw volk bezocht en verlost
om zonder vrees U te dienen,
met ontferming zijt Gij bewogen.
Gij hebt naar ons omgezien
en richt onze voeten op de weg van de vrede.
Gij zult altijd met ons zijn
tot het einde der dagen.
Doe ons delen in uw beloften, HEER onze God,
door Jezus Christus, uw Zoon,
die in de nacht dat Hij werd overgeleverd,
het brood nam, dankte, het brak
en aan zijn leerlingen gaf, zeggende:

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.

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.
Agnus Dei (staande)

Liedboek 408g

(in z’n geheel 3x door allen gezongen)

Neemt en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt;
doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo nam Hij de beker na de maaltijd,
dankte, gaf hun die, zeggende:
Neemt en drinkt allen daaruit,
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn
bloed, voor u vergoten tot vergeving der zonden;
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Groot is het geheim van het geloof:
Acclamatie

Liedboek 407c

Gemeenschap van brood en wijn
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.
Uiteraard kunt u ook blijven zitten en zich geestelijk
verbonden weten met elkaar en de levende Heer.
Muziek

‘Memento verbi tui’
gregoriaans

Memento verbi tui servo tuo, Domine
in quo mihi spem dedisti:
haec me consolata est in humilitate mea.
Beati qui servant testimonia eius,
in toto corde exquirunt eum.

v.

Gij, Opgang uit de hoogte, zie naar ons om
en vervul ons met uw heilige Geest,
zodat wij U dienen in heiligheid en gerechtigheid
en uitgaan voor uw aangezicht, al onze dagen,
om uw wegen te bereiden.
Door de Zoon van David,
Jezus Christus, onze Heer,
die ons leerde bidden:

Gedenk het woord aan uw knecht, Heer,
waarmee U mij hoop hebt gegeven:
dat is mijn troost in mijn vernedering.
Gezegend wie Zijn overeenkomsten onderhouden,
met heel het hart Hem zoeken!
Ps. 119, 49.50.2 (communio voor deze zondag)

Allegretto uit Pastorale, op. 19
César Franck (1822-1890)

Slotgebed
v. God van Mozes en de Profeten,
wij hebben uw woorden gehoord
en Hem erkend
in wie zij in vervulling gaan:
Jezus, de ware zoon van Abraham.
Maak ons tot uw kinderen
door zijn Woord
en laat zijn geestkracht
ons bezielen tot liefde voor allen,
vandaag en al onze dagen.
a. Amen.

Bestemming van de gaven
- Vredeswerk: Colombia – Vrouwen als vredestichters
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend
conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de
regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel
gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit
verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame
samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot
steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De
helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke
inspiratiebron.

- Onderhoud wijkkerk en gebouwen
Slotlied (staande)

Liedboek 23c

1a 2a 3c 4a 5a
- Extra collecte: NVA-herenigingsfonds

Zending en zegen (staande)
v. …

Muziek

Fuga c-moll, op. 37/1
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Schola cantorum van de Bergkerkcantorij
Vanmiddag
16.00
Muziek op de Berg | Franck, Messe in A
cesarfranck.eventbrite.nl
Komende week
Woensdag 28 september 2022
19.30
Avondgebed (kapel)
Zondag 2 oktober 2022 – 17e Zondag na Pinksteren
09.00
Dienst van Schrift en Tafel (kapel)
10.30
Dienst van Schrift en Gebed (kerkzaal)
ds. Jan van Baardwijk

Het doel van het Herenigingsfonds is om door middel van een
financiële bijdrage gezinshereniging voor asielmigranten, in het
werkgebied waar NVA begeleiding biedt, mogelijk te maken
(https://www.nva-amersfoort.nl/expertise/herenigingsfonds).

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB
0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amersfoort o.v.v. collecte zondag 25 september Bergkerk of
via bijgaande QR-code.

