Bergkerk Amersfoort | Zondag 27 november 2022, 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

2, 3

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!

Een verlichte bol van zeven meter doorsnee laat je de aarde
zien zoals ze vanaf de maan zichtbaar is. ‘Gaia’ is een
rondreizend kunstwerk van de Britse kunstenaar Luke
Jerram. In de Griekse mythologie is Gaia de personificatie
van Moeder Aarde. Het kunstwerk geeft het publiek de
mogelijkheid om onze eigen planeet te bekijken zoals de
bemanning van de Apollo 17 haar zag in 1972. Deze ervaring
geeft een gevoel van ontzag, een diep besef van de
onderlinge verbondenheid van het leven op aarde. En
daarmee onze gedeelde verantwoordelijkheid om goed voor
de aarde en haar klimaat te zorgen.
“I hope visitors to Gaia get to see the Earth as if from space;
an incredibly beautiful and precious place. An ecosystem we
urgently need to look after – our only home.” (Luke Jerram)
‘Wees dus waakzaam...’ (Matteüs 24, 42)

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
Voorbereiding in 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 woorden van belofte spreekt
tot mensen die verlangend uitzien
naar uw komst,
laten zij de vrede naderbij brengen
waarop de wereld wacht,
en doe ons zo ervaren
wie Gij voor ons zijt,
vandaag en alle dagen die komen.
a. Amen.
allen gaan zitten

Kinderen in het midden
DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Jesaja 2, 1-5

Antwoordpsalm

neque irrideant me inimici mei:
etenim universi qui te expectant,
non confundentur.

Psalm 122

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

Tot U, Heer, 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 (offertorium voor de 1e zondag van de Advent)

MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede en Stil gebed
1.

2.

3.

iedere intentie besloten met:

Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden:
‘Wij gaan op naar het huis van de Heer.’
Zo staan dan nu onze voeten
in uw poorten, Jeruzalem.

v.

… hoor ons bidden:

R

Jeruzalem, gij, gebouwd als een stad
tot hechte eenheid gevoegd.
Het is dáárheen dat opgaan de stammen,
de stammen van Hem, van de Heer.

a.
R

Gereedmaken van de tafel
Tafellied

Vrede vraagt over Jeruzalem,
rust voor wie u beminnen;
er zij vrede binnen uw muur,
en in uw burchten zij rust.

Liedboek 451

Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei)
R

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m refrein IWVL, chant Joseph
Gelineau / Cees-Willem van Vliet

Brieven

Romeinen 13, 8-14

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

Matteüs 24, 32-44

besloten met:

v.
a.

Dit is het woord van de Heer.
Lof zij u, o Christus.

c.
a.

Alleluja…
Alleluja..

v.
allen gaan zitten

Zondagslied

Liedboek 433

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Ad te Domine levavi’
gregoriaans

Ad te Domine levavi animam meam:
Deus meus in te confido, non erubescam:

1a 2c 3a 4c 5a

1a 2c 3a 4c 5a

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede
voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.

Daarom, HEER onze God,
stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen
die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten,
van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers,
en zingen wij U toe:
Sanctus en Benedictus

Liedboek 270f

v.

v.

Zend uw Geest in ons midden
en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst,
de stad van ons hart,
waarin wij U zullen eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken…
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen…
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen
van liefde en hoop.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:

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!

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:

Dit is het geheim van het geloof:

Uw Koninkrijk kome,
hier in ons midden,
God onze Vader,
gezegend zij uw Naam,
tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

v.
a.

Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.

Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.

We wensen wie naast ons staan vrede, met een buiging van
het hoofd.

Bij het breken van het brood, wordt gezongen:
Agnus Dei

Liedboek 270g

a.

in levenden lijve –
Jezus, de Zoon van de mensen,
onze leidsman ten leven,
vandaag en alle dagen die komen.
Amen.

Slotlied (staande)

Liedboek 452

1a 2c 3a

Zending en zegen (staande)
v. …

(herhalen)

Muziek

Praeludium a-moll |BWV 569
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

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

Schola cantorum van de Bergkerkcantorij

Gemeenschap van brood en wijn
U ontvangt de hostie in uw hand en kunt die vervolgens
dopen in de beker met wijn of druivensap.
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

Vanmiddag
16.00 Choral Vespers
Komende week
Woensdag 30 november 2022
19.30
Avondgebed (kapel)
Zondag 4 december 2022 | 2e Zondag van de Advent
09.00 Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk

- ‘Dominus dabit benignitatem’
gregoriaans

Dominus dabit benignitatem:
et terra nostra dabit fructum suum.
Vere prope timentes eum salutare ipsius,
ut inhabited gloria in terra nostra.
Dominus dabit…
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)

- ‘Nun komm der Heiden Heiland’

Bestemming van de gaven
- Werelddiaconaat: ‘Hospice in Centraal-Azië’
- Wijkgemeente
- Extra collecte: Netwerk Sociale Gasten
De stichting Sociale Gasten heeft als missie om de Amersfoortse
samenleving door jongeren te laten vormgeven. Sociale Gasten
faciliteert jongeren tussen de 14 tot 30 jaar om een maatschappelijke
bijdrage te leveren. Dit is helemaal op vrijwillige basis, omdat het kan,
omdat ze zichzelf willen ontwikkelen en iets voor anderen willen
betekenen. Dit kan in de vorm van een eenmalige praktische klus, een
terugkerende sociale actie of door mee te doen aan
Maatschappelijke Diensttijd (https://www.socialegasten.nl/).

Lüneburger Tabulatur

Slotgebed
v. God van Jakob,
doe ons opstaan uit de slaap
en wandelen in uw licht
om de dag te begroeten
waarop Hij verschijnt,
die uw belofte van vrede is

U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL72 SNSB 0937
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte
zondag 27 november Bergkerk of via
bijgaande QR-code.

