Bergkerk Amersfoort | Zondag 28 november 2021, 10.30
uur | 1e Zondag van de Advent | Ad te, Domine, levavi

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
v. die verlangen wekt naar de redder,
a. ons doet stilstaan bij ons tekort.
v. Keer ons tot U, keer ons tot elkaar,
a. doe onder ons groeien een nieuw begin.
Intredepsalm (staande) Liedboek 25

1a 2c 3a

Kyrie (staande)
c.

Laten wij roepen tot God, onze Heer,
dat Hij van kracht is en ons doet zingen,
Hij is de God die ons zal redden:

c.

Laten wij roepen in zijn poorten,
dat Hij zijn huis van genade opent;
Hij doet gebroken mensen weer opstaan:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
De profeet Zacharia, fresco (1508-1512) in de Sixtijnse kapel, Vaticaanstad

De profeet Zacharia, een van de fresco's van Michelangelo
langs de randen van het plafond van de Sixtijnse kapel. Een
paar engelen lezen over de schouder van de profeet mee in
wat waarschijnlijk het naar hem genoemde boek is.

a.
c.

a.

Laten wij roepen voor zijn aanschijn,
dat over ons zijn heil mag komen
op deze dag die Hij heeft gemaakt:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
t Jan Duin, m Cees-Willem van Vliet

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Ad te levavi’
gregoriaans

Ad te levavi animam meam:
Deus meus in te confido, non erubescam:
neque irrideant me inimici mei:
etenim universi qui te expectant,
non confundentur.
Tot U verhef ik mijn ziel;
mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd
worden:
Laat mijn vijanden mij niet bespotten,
want alwie naar U uitziet,
zal niet worden teleurgesteld.
Ps. 25, 1 (introïtus voor de 1e zondag van de Advent)

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u.
a. Hij zij ook u nabij.
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, die een vriend wilt zijn
voor allen die uw Naam eerbiedigen,
laat de tijd komen
waarin uw beloften vervuld worden,
en zend Hem in ons midden
door wie wij staande blijven
als horen en zien ons vergaat
en de wereld wankelt
onder geweld en onrecht,
vandaag en alle dagen die komen.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Zacharia 14, 4-9
lector: René Rosmolen

Antwoordpsalm

Al wie naar U uitziet,
zal niet worden teleurgesteld, Heer.

Psalm 50, 1-6

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Wijs mij, Heer, uw wegen
en leer mij uw paden kennen.
Ps. 25, 3.4 (graduale voor de 1e zondag van de Advent)

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

1.

2.

3.

De God der goden, JHWH,
Hij spreekt; Hij roept tot de aarde,
van waar de zon rijst tot haar dalen:
uit Sion, kroon aller schoonheid,
is God in straling verschenen.

v.

… hoor ons bidden:

R
a.

Hij nadert, God, breekt het zwijgen;
verterend vuur gaat voor Hem uit,
het stormt rondom Hem vervaarlijk.
Hij roept: tot de hemel daarboven,
tot de aarde; zijn volk gaat Hij richten.

Gereedmaken van de tafel
R

Tafellied

Liedboek 453

1a 2c 3a 4c 5a

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)

‘Vergadert Mij mijn getrouwen,
hen die Mij brachten hun offers,
zich plechtig met Mij verbonden.’
De hemel meldt het: ‘Hij zal recht doen.
God zelf is als richter verschenen.’

R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m refrein Cees-Willem van Vliet
(bij Abdijboek Ps. 50a), chant Joseph Gelineau (Chanter l’Office)

Epistel

1 Tessalonicenzen 3, 9-13

Alleluja (staande)

c.
a.

Liedboek 270c

Doe ons uw, Heer, uw genade aanschouwen,
laat komen uw heil over ons.
Alleluja, alleluja, alleluja.

Evangelie (staande)

Ps. 85, 8

Lucas 21, 25-31

besloten met:

v.

Dit is het woord van de Heer.

a.
Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Universi qui te exspectant’
gregoriaans

Universi qui te expectant,
non confundentur, Domine.
Vias tuas, Domine, notas fac mihi:
et semitas tuas edoce me.
Universi…

v.

Gij wekt in ons verwachtingen,
want Gij hebt omgezien naar ons
en U over ons ontfermd.
Met de dauw van uw liefde
herschept Gij de aarde,
maakt Gij ons ruimte.
Van wie het recht gebogen wordt,
hoort Gij de jammerklacht.
Een weg van vrede ontvouwt zich,
een morgen gloort
voor wie leven in de schaduw van de dood.
Daarom zingen wij – met hart en ziel –
mee met allen die, als wachters in de nacht,
in het duister gezongen hebben
van het licht van uw dag:

Sanctus en Benedictus

v.

Liedboek 270f

v.

Zend uw Geest uit over ons mensen,
over dit brood en deze wijn,
over heel uw kerk.
Dan blijft ook in ons de verwachting gewekt,
dan zet ook in ons uw Woord vrucht
en groeit de hoop.
Wek op uw macht,
uw overmacht aan liefde
en bevrijd wie nog huizen in een duister land.
Breng ons bijeen in uw rijk van vrede,
waarom wij bidden met de woorden:

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.

v.
a.

De vrede van Christus met u allen!
zijn vrede met u!

Gezegend Gij, om Jezus uw knecht,
uw zoon en profeet,
die uw liefde gestalte gaf
en die stem gaf aan onze hoop,
die gerechtigheid omhelsde
en één en al ontferming was.
Hij is het die nog ons leidt
en onze handen vult
sinds die nacht waarin hij werd overgeleverd,
toen Hij het brood in zijn handen nam
en de zegen uitsprak:

- Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van de wereld,
die het brood uit de aarde doet voortkomen -

We wensen wie naast ons staan vrede, met een buiging van
het hoofd.
Bij het breken van het brood, wordt gezongen:

Hij gaf het brood rond aan zijn vrienden
en sprak daarbij:

Agnus Dei

Liedboek 270g

Dit is mijn lichaam. Neemt en eet, doet dit tot mijn
gedachtenis.
Ook nam Hij de beker,
en sprak daarover de zegen uit:
- Gezegend zijt Gij, Heer onze God, Koning van de wereld,
die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen Hij gaf de beker rond en sprak:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo
dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis.
Dit is het geheim van het geloof:

(herhalen)

Gemeenschap van brood en wijn
U kunt, op aanwijzing van de ambtsdrager, met uitgestrekte
handen naar de tafel komen, de voorganger legt een hostie
in uw hand.

Hierna verlaten we volgens de instructies van de coördinator
de kerk. Buiten of terug in de kerkzaal kunnen we elkaar
ontmoeten, er kan helaas geen koffie/thee of fris worden
geserveerd. Houdt de 1,5 meter afstand in de gaten!
Digitale koffie

Als u liever geen hostie ontvangt, kunt u ook naar voren
komen en een zegen ontvangen. Komt u 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

- ‘Dominus dabit benignitatem’

Dominus dabit benignitatem:
et terra nostra dabit fructum suum.

In deze dienst
ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet
Jan Jansen

Komende week

Vere prope timentes eum salutare ipsius,
ut inhabited gloria in terra nostra.

Woensdag 1 december 2021
19.30
Avondgebed

Dominus dabit…

Zondag 5 december – 2e Zondag van de Advent
09.00
Dienst van Schrift en Tafel (kapel)
10.30 Dienst van Schrift en Gebed (kerkzaal)
ds. Diederiek van Loo

De Heer zal ons zijn zegen schenken
en de aarde zal rijke vrucht dragen.
Gelooft het! welhaast is genaderd voor wie Hem vrezen
zijn heil;
dan woont heerlijkheid in ons land.
Ps. 85, 13.10 (communio voor de 1e zondag van de Advent)

- Suite du premier ton pour le Magnificat
Louis Nicolas Clérambault (1676-1749) (gedeelte)

Slotgebed
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Behoeder van alle leven,
die ons bij name kent,
laat uw schepping
nieuw herboren worden
en beëindig de nacht
die de wereld verduistert.
Ontsteek in ons midden uw licht
in een mens die recht doet
en ons doet zien met nieuwe ogen:
Jezus Messias, onze redder,
vandaag en alle dagen die komen.
a. Amen.

Zegen (staande)
v. …

zoom.us/join
867 9670 3923
EZTD9L

Voorganger:
Cantor:
Organist:

gregoriaans

Slotlied (staande)

Website:
Meeting ID:
Passcode:

Liedboek 433

Bestemming van de gaven
- Werelddiaconaat
Alle kerken van de PGA collecteren voor hetzelfde project van Kerk in
Actie: De vluchtelingencrisis in Syrië en de situatie van Syriërs in
Libanon en Jordanië. Je zal het maar zijn..., een Syrisch kind, een kind
dat opgroeit in oorlogsgebied, een angstig bestaan. Een kind dat
noodgedwongen met zijn of haar gezin moet vluchten en een barre
tocht maakt naar een andere land..., waar mensen niet op je zitten te
wachten, waar je terecht komt in een kamp ver weg van je vrienden
en familie. Wat bijzonder dat er dan kerken zijn die opstaan en
zeggen wij gaan er alles aan doen om deze kinderen, kind te laten zijn
en perspectief te geven voor de toekomst.
Hoe helpt Kerk in Actie? Direct via lokale partnerkerken en hun
hulporganisaties (Grieks-orthodox, Syrisch-orthodox, Protestants,
Raad van Kerken van het Midden-Oosten)
En via het noodhulpnetwerk ‘Act Alliance’ van de Wereldraad van
Kerken Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het
zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en
organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij
psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten
uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

- NVA-herenigingsfonds

1a 2c 3a 4c 5a

‘Op de Berg’

De wijkkeuze-collecte is bestemd voor het NVA-herenigingsfonds.
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.
Zie ook: 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 28 november
Bergkerk of via bijgaande QR-code.

allen gaan nog even zitten

Muziek

‘Nun komm, der Heiden Heiland’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 659

toenadering – t Andries Govaart © (‘Op de Berg’)
gebed van de zondag & slotgebed – Dienstboek PKN, deel 1
acclamatie voorbede – m Wim Kloppenburg (DB PKN deel 1, lit. gez. 69)
tafelgebed – t Sytze de Vries (‘Bij gelegenheid I’)
beurtzang en acclamatie tafelgebed – m Cees-Willem van Vliet ©

