Bergkerk Amersfoort | Zondag 19 juni 2022, 10.00 uur
2e Zondag na Pinksteren | de 1e van de zomer

direct gevolgd door

Liedboek 304
Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u!
a. Hij zij ook u nabij!
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, onze Beschermer,
die ons zoekt en ons vindt,
bij wie wij thuis mogen zijn,
open ons in dit uur
voor die ene mens
in wie uw woorden
zo betrouwbaar tot ons klinken:
Jezus, uw Gezalfde,
onze tochtgenoot ten leven,
deze dag en al onze dagen.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Karin Kraus, ‘Boaz en Ruth’

‘Te rechter tijd geeft God zijn spijs’
cantor

Voorbereiding in stilte

1.

Mededelingen
Prelude D-major
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975) | op. 87

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 27

‘Te rechter tijd geeft God zijn spij
aan ieder die Hem wacht’.
Een vrouw geeft haar vertrouwen stem,
zoekt levensbrood in Bethlehem
en vindt dit woord van krach.t
allen

1, 7

omlijst door de antifoon

Hoor, HEER, hoe ik luide roep;
verwerp mij niet en verlaat mij niet,
o God, mijn heil.
Ps. 27, 7a.9b

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

Ruth 4
lector: Annemieke Peperkamp

Lied

INTREDE

Muziek

Profeten

cantor

3.

Stil gebed

Bij Boaz komt Ruth tot haar recht;
zij deelt zijn brood en bed,
verheugt zich in zijn goede trouw.
Haar schoot – gezegend honderdvoud –
heeft goede vrucht gezet.

a.

allen

4.

Een zoon, in Bethlehem gezaaid,
zal tot de mensen gaan.
Waar volk bij volk het Woord verstaat
dat recht en vrede bloeien laat,
daar vangt het oogstfeest aan.
t Sytze de Vries, m Willem Vogel, Jij mijn Adem 68

Evangelie (staande)

Slotlied (staande)

Liedboek 838

Zending en zegen (staande)
v. …

Lucas 8, 26-39

besloten met:

v.

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.

Dit is het woord van de Heer.

Muziek

1. Allegro uit Triosonate Es-dur | BWV 525
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Organist:

dr. Albert Jan Stam
Clara van Vliet
Cees-Willem van Vliet

Komende week
Woensdag 22 juni 2022
19.30
Avondgebed (kapel)

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Ich will den Herren loben allezeit’
Heinrich Schütz (1585-1672) | SWV 306

Ich will den Herren loben allezeit;
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herren,
daß es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herren,
und laßt uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Da ich den Herren suchte, antwortet er mir
und errettet mich aus aller meiner Furcht.
und half mir aus allen meinen Nöten.
Alleluja.
Psalm 34, 2-5.7b

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.

Zondag 26 juni 2022 – 3e Zondag na Pinksteren
10.00 Dienst van Schrift en Tafel
dr. Rein Brouwer

Bestemming van de gaven
- Pastoraal diaconaal centrum De Herberg
De opbrengst voor deze collecte is bestemd voor de Herberg te
Oosterbeek, waar, in samenwerking met kerkelijke gemeentes,
mensen verblijven die tijdelijk even een rustmoment nodig hebben.
Zie www.izb.nl/herberg

- Kosten erediensten en wijkpastoraat
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL72 SNSB 0937
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte
zondag 19 juni Bergkerk of via
bijgaande QR-code.

… hoor ons bidden:
Bij de afbeelding op de voorzijde
Bij de Masai, het nomadenvolk in Tanzania onder wie Karin Kraus als veearts
werkte en voor wie zij een reeks tekeningen van verhalen uit de Bijbel
maakte, hebben kleuren een belangrijke symbolische betekenis. Wit is de
kleur van de reinheid en zwart de heilige kleur bij feestelijkheden. De lucht
de kleur van nieuw leven. Hun kind, Obed, zal de grootvader worden van
koning David, uit wie eens de Messias geboren zal worden. De
korenschoven reiken naar de vier uiteinden van de aarde. Gods heil kent
geen grenzen. Zijn Geest kleurt heel de wereld met zijn Pinkstergloed.

