Bergkerk Amersfoort | Zondag 15 mei 2022, 10.30 uur
5e Zondag van Pasen | Cantate (Zingt)

v.

a.

Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, Enige,
die voorgoed uw woning hebt opgeslagen
onder ons in Jezus, de Levende,
wij bidden U:
geef, dat wij uw Woord horen,
U geheel en al liefhebben
en leren hoe wij kunnen leven
voor uw aangezicht,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.
allen gaan zitten

Kinderen in het midden

DE HEILIGE SCHRIFT
uit de glossy ‘Marc Mulders: Apokalyps, de Openbaring van Johannes in de
Willibrordvertaling van 1978’ (Boekencentrum, 2012)

Thora

Deuteronomium 6, 4-9

Antwoordpsalm

Psalm 145, 1-12

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

INTREDE
Voorbereiding in stilte
Mededelingen
Muziek

Praeludium G-dur | BWV 884
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. die onrecht en dood weerspreekt
a. en opkomt voor de verdrukten.
v. Doe ons opstaan tegen onrecht,
a. wek uw geestkracht hier in ons op.
Intredepsalm (staande) Liedboek 98

1.

2.
1a 2c 4a

omlijst door de antifoon:

3.

Halleluja!
Zingt voor de HEER een nieuw lied,
want wonderen heeft Hij gedaan.
Halleluja!

Groot is de Heer, hoog te loven,
nooit is te doorgronden zijn grootheid.
Geslacht na geslacht roemt uw werken,
maakt gewag van uw daden van macht.

R

van uw majesteit, stralend in luister,
van uw wonderen zij ook mijn woord;
bij de mare hoe duchtig Gij ingrijpt
zij uw grootheid ook mij op de lippen.

R

Al uw goedheid: steeds weer geroemd,
uw gerechtigheid: jubelend bezongen.
Genadig de Heer en barmhartig,
lankmoedig, rijk aan ontferming!

R

Sprake gaat van uw goddelijk rijk
en getuigenis van uw vermogen:
opdat de mens weet van uw macht,
van uw koningschap, stralend in luister.

R

Psalm 98, 1a

4.

Kyrie en Gloria (staande)
v. … hoor ons roepen:
Liedboek 299e
Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, chant Thomas William Hanforth
(1867-1948), refrein Cees-Willem van Vliet

Tweede lezing

Openbaring 19, 4-9

Alleluja (staande)

Zending en zegen (staande)
v. …

1. voorzang, 2. allen

Muziek

Cantabile
César Franck (1822-1890)

v.
a.

De rechterhand van de HEER verhoogt,
de rechterhand van de HEER doet krachtige daden.
Halleluja…

Evangelie (staande)

Onder het uitleidende orgelspel willen sommige kerkgangers
de kerk verlaten, anderen willen graag nog even blijven zitten
om te luisteren naar de muziek. Laten we elkaar daarin de
ruimte geven.

Johannes 13, 31-35

besloten met:

In deze dienst

v.

Dit is het woord van de Heer.

c.
a.

Halleluja…
Halleluja..

Voorganger:
Cantor/organist:
Lector:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet
Annemieke Peperkamp

Komende week
gevolgd door:

Woensdag 18 mei 2022
19.30
Avondgebed (kapel)

Halleluja!
Des sollen wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
zetting: Johann Eccard (1553-1611)

Zondag 22 mei 2022 – 6e Zondag van Pasen (Rogate)
09.00
Dienst van Schrift en Tafel (kapel)
10.30
Dienst van Schrift en Gebed (kerkzaal)
ds. Jan van Baardwijk

Uitleg en verkondiging
Lied

Liedboek 323
Bestemming van de gaven
- Plaatselijke stille armoede

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.

… hoor ons bidden:

Liedboek 367d

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt! Dat
is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Delen. In mei ontvangen
veel mensen hun vakantiegeld. Voor de één is dat veel, voor de ander
is dat weinig of helemaal niets. Er zijn namelijk grote verschillen in
inkomen in onze samenleving en die worden vaak alleen maar groter.
Met deze actie willen we een positief gebaar maken naar mensen
met een laag inkomen. Als voorloper op de binnenkort van start
gaande Amersfoort-brede actie wordt met deze collecte alvast een
bodempje in de kas gelegd!

- Wijkgemeente

Stil gebed
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)

Liedboek 657

1a 2c 3a 4a

U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL72 SNSB 0937
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte
zondag 15 mei Bergkerk of via
bijgaande QR-code.

