Bergkerk Amersfoort | Zondag 10 maart 2019, 10.30 uur
1e Zondag van de Veertigdagen | Invocabit (Roept hij Mij
aan…)

Intredepsalm (staande) Antifoon (c)
Als hij Mij te hulp roept, antwoord Ik hem.
Als hij in het nauw zit, sta Ik hem bij.
Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen.

Liedboek 91

1, 2 (a)

Antifoon (c)
Kyrie (staande)
allen zetten steeds in bij de * in de aanroeping

v.

Heer Jezus, Koning en gezalfde * Gods

a.
v.

Heer Jezus, hogepriester, knecht van * God,

a.
v.

Heer Jezus, woord en evenbeeld van * God,

Madeleine Dietz: Kruis, 2003, staal en droge aarde, 45 x 45 cm.

Een liggend kruis, niet staand. Ook het materiaal van het
kruis is bijzonder: een stalen kader gevuld met aarde. De
aarde herinnert aan de vergankelijkheid van een mens. Op
Aswoensdag uitgedrukt in het teken van een askruisje: ‘Stof
ben je, tot stof keer je terug.’ De aarde lijkt uitgedroogd en
levenloos. Zal de graankorrel die in de aarde valt nieuw leven
kunnen voortbrengen? Een treffend symbool op deze
zondag van de opgang naar Pasen, waarop dit jaar een grote
klimaatmars wordt georganiseerd, wij roepen om een veilige
toekomst voor onszelf en onze kinderen op deze aarde. Het
aarden kruis is daarin ook een teken van hoop, moge de
Eeuwige het leven wekken, heilzaam en vruchtbaar.

a.

v.

Heer Jezus, licht een aangezicht van * God,

a.
v.

Heer Jezus, zoon van Adam, zoon van * God,

a.
v.

Heer Jezus, onze broeder, onze * God,

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Ein feste Burg ist unser Gott’

a.

Johann Gottfried Walther (1684-1748)
(Luthers zondagslied voor de 1e zondag van de
Veertigdagen, zie Liedboek 898)

Toenadering
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde
k. die ons voorgaat in de woestijn,
a. ons voedt en te drinken geeft,
v. Vergeld ons ongeloof met vriendschap,
a. laat U vinden als wij U zoeken.

Vanmorgen is er voor de kinderen en hun ouders een
'ouder-kind viering' in de kapel.

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij, toevlucht en behoud voor mensen,
wij zouden op aarde
zwervers en vreemdelingen zijn,
als Gij ons niet tegemoet gekomen was
in de Leidsman ten leven,
Jezus Messias.
Moge Hij ons leren wat leven is
en leiden naar uw land,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
a. Amen.

Uitleg en verkondiging
Tractus (vervolg)

Quoniam angelis suis mandavit de te,
ut custodiant te in omnibus viis tuis.
In manibus portabunt te,
ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
Super aspidem et basiliscum ambulabis,
et conculcabis leonem et draconem.
Quoniam in me speravit, liberabo eum; protegam eum,
quoniam cognovit nomen meum.
Clamabit ad me, et ego exaudiam eum;
cum ipso sum in tribulatione: eripiam eum,
et glorificabo eum.
Longitudine dierum replebo eum,
et ostendam illi salutare meum.

DE HEILIGE SCHRIFT
Epistel

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
je overvloed gegeven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’

Romeinen 10, 8-13
lector: Wim van Diermen

Tractus*

Psalm 91, 1-7
gregoriaans

Qui habitat in adjutorio Altissimi,
in protectione Dei caeli commorabitur.
Dicet Domino: Susceptor meus es tu, et refugium meum;
Deus meus, sperabo in eum.
Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium,
et a verbo aspero.
Scapulis suis obumbrabit tibi,
et sub pennis ejus sperabis.
Scuto circumdabit te veritas ejus:
non timebis a timore nocturno;
a sagitta volante in die,
a negotio perambulante in tenebris,
ab incursu, et daemonio meridiano.
Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis;
ad te autem non appropinquabit.
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.

Evangelie (staande)
besloten met:

Lucas 4, 1-13

Psalm 91, 11-16

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Werk onder asielzoekers: AZC De
Gezelligheid
Wonen in een uitzetcentrum, zoals het Amersfoortse AZC , eist haar
tol. De gezinnen leven voortdurend in spanning en onzekerheid.
Onderzoek heeft aangetoond dat de kinderen vaak chronische stress
hebben en een hoger risico op impulsief gedrag, hechtingsproblemen en leerproblemen.
De Gezelligheid probeert wat lichtpuntjes te brengen in het bestaan
van deze kinderen. Elke woensdagmiddag, het hele jaar door, óók
in de vakanties, komen de mensen van de Gezelligheid met hen
knutselen. Voor veel kinderen een hoogtepunt van de week. Met de
opbrengst van deze collecte kan materiaal worden gekocht en af en
toe een feestje worden georganiseerd , zoals bijvoorbeeld het Sint
Maartenfeest. In de speciale Gezelligheidsnieuwsbrief die vandaag
wordt uitgereikt kunt u nog meer lezen over het werk van de
Gezelligheid.
.

2.(Rood) Kosten erediensten en wijkpastoraat
3.(Geel, uitgang)
Energiekosten

Offerandelied

Liedboek 540

let op de verdeling: A (vrouwen), B (mannen), A+B (vrouwen +
mannen, ieder de eigen melodie)

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

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 538

1a 2c 4a

Zending en zegen
v. …

In deze dienst
Voorganger:
Cantor:
Orgel:

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

Schola cantorum van de Bergkerkcantorij
Komende diensten
Woensdag 13 maart 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 17 maart 2019 | 2e Zondag van de Veertigdagen
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de mededelingenbrief in de hal.

Muziek

‘Sei gegrüßet, Jesu gütig’ | BWV 768
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie/thee of
limonade. Bij de informatietafel in de hal van de kerk kunt u
terecht voor vragen of verdere informatie over de Bergkerkgemeente. Een van de kerkenraadsleden (met badge) staat u
graag te woord.
*

In de Veertigdagentijd klonk in de aloude liturgie, behalve ‘geen
gloria’ ook geen ‘alleluia’ bij het evangelie. Daarvoor in de plaats
kwam de ‘tractus’, een bijna in z’n geheel doorgecomponeerde psalm
zónder refreinen. De toonzettingen van deze psalmen, een
hoogtepunt in het gregoriaans repertoire, hebben vanouds de
zondagen van de Veertigdagentijd op een bijzondere manier
gekleurd. Vanwege de lengte is de tractus nu in twee delen in deze
viering opgenomen. De volgende weken zullen weer antwoordpsalm
en ‘musica pro deo’ klinken.
Toonzettingen Kyrie en acclamaties: Cees-Willem van Vliet ©

Als u deze digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar
scribaat@bergkerk.nl

