Bergkerk Amersfoort | Zondag 17 juni 2018, 10.00 uur
4e Zondag na Pinksteren

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299g
in z’n geheel door allen gezongen

Kinderen in het midden
Lied van de maand

Liedboek 217

1, 3, 5

De kinderen gaan naar de nevendienst.
Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. …
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Ezechiël 17, 22-24
lector: Wim Opstelten

Psalm
Op veel plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel wordt de ceder in
verband gebracht met majestueuze grootsheid, statigheid
of macht.
In de Hongaarse mythologie staat de ceder symbool voor
vruchtbaarheid en wordt hij beschouwd als de levensboom.
De Hongaarse expressionist Tivadar Kosztka Csontváry
verwerkte deze elementen in zijn schilderij ‘de Bedevaart
naar de Ceders van Libanon’ (1907)

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Hebe deine Augen auf’
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)

Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe kommt. Deine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde
gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht
gleiten lassen, und der dich behütet,
schläft nicht.
Ps. 121, 1-3 (‘Engelsterzett’ uit ‘Elias’)

Evangelie (staande)

Marcus 4, 26-34

Lofprijzing (staande)

Liedboek 339d

Uitleg en verkondiging
Muziek

‘Alta Trinita Beata’
uit ‘Laudario di Cortona’ (14e eeuw); anoniem

Alta Trinità beata,
da noi sempre adorata,
Trinità gloriosa
unità maravigliosa,
Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa.

Ha'azina Elohim tfilati
ve'al na titalem mitchinti.
Mi yiten li kanaf kayona,
a'ufa li ve'eshkona.
Ani el Elohai ekra
vehu yoshieni.
Luister, God, naar mijn gebed
en vergeet mijn smeken niet.
Wie zal mij vleugels geven
zodat ik kan vliegen als een duif?
Ik zal roepen tot God,
en Hij zal mij redden.

Hoge en gezegende Drieeenheid,
door ons altijd aanbeden,
glorievolle Drievuldigheid
wonderbaarlijke eenheid,
Gij zijt het smakelijke manna
en alles waar wij maar naar verlangen.

t, m Naomi Shemer (naar Psalm 55, 2.7.17)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
k. 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 92

‘Ha’azina Elohim’

1, 2, 7, 8

GAVEN EN GEBEDEN

Zending en zegen
v. …

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede
De economische crises maakte veel slachtoffers. Er is meer en meer
sprake van ''stille armoede''. Nogal wat mensen schamen zich
ervoor hulp te vragen. Maar wijkdiakenen zijn gespitst op het
opvangen van signalen. Zo komen zij schrijnende situaties op het
spoor. Allereerst gaat de diaken dan na of mensen bekend zijn met
allerlei regelingen van de overheid. Zo nodig wordt geholpen bij het
aanvragen daarvan. Biedt dit geen of onvoldoende perspectief dan
beoordeelt de diaconie of een gift of renteloze lening verstrekt kan
worden. Dat is dan ''stille hulp''. Ook het werk van de
SchuldHulpMaatjes valt voor een deel onder ''Stille armoede''.

2.(Rood)

Kosten erediensten en wijkpastoraat

Offerandelied

Liedboek 841

Muziek

Fuga G-dur | op. 37/3
Felix Mendelssohn-Bartholdy

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie/thee of
limonade. Voor vragen over de dienst of als u nieuw bent in
de Bergkerk, vindt u bij de vitrine een ouderling (met
badge).
In deze dienst

1a 2vr+ki 3m 4a
let op de gewijzigde notatie van de beginnoten t.o.v. die uit het
‘oude’ Liedboek, conform de wensen van de componist!

Voorbede
iedere intentie besloten met
v. … hoor ons bidden:

Voorganger:
Orgel:

ds. Diederiek van Loo
Cees-Willem van Vliet

Nationaal Kinderkoor o.l.v. Wilma ten Wolde
Komende diensten
Woensdag 20 juni 2018
19.30
Avondgebed
Zondag 24 juni 2018 | Geboorte van Johannes de Doper
10.00 Dienst van Schrift en Tafel
ds. Sytze de Vries

Stil Gebed
‘The sorrows of my heart’
William Boyce (1711-1779)
The sorrows of my heart are enlarged:
O bring thou me out of my troubles.
Look upon my adversity and misery
and forgive me all my sin.
Ps. 25, 16-17

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 979

1 allen 2 oost 3 west 4 koor 5 oost 6 west 7 koor
11 oost 12 west 13 koor 14 allen

