allen zetten steeds in bij de * in de aanroeping

Bergkerk Amersfoort | Zondag 17 maart 2019, 10.30 uur
2e Zondag van de Veertigdagen | Reminiscere (Gedenk…)
v.

Heer Jezus, Koning en gezalfde * Gods

a.
v.

Heer Jezus, hogepriester, knecht van * God,

a.
v.

Heer Jezus, woord en evenbeeld van * God,

a.

v.

Heer Jezus, licht een aangezicht van * God,

‘Transfiguratie’, door Kees Aalbers, acryl op doek, 2008.

De compositie is zodanig dichtbij gekozen dat de
toeschouwer zich betrokken voelt bij het gebeuren en als het
ware met de ogen van de apostelen Petrus, Johannes en
Jakobus kijkt.
Links op het schilderij is Jezus te zien in stralend wit. Een
lichtstraal vanuit de hemel en vanuit Christus vormen samen
een kruis, als verwijzing naar Jezus’ levenseinde. We zien
rechts van Christus zijn gesprekspartners Elia (l) Mozes (r),
die we recht in het gezicht kijken. Rechtsonder is in
bloedrood het lijden van Christus in beeld gebracht.

a.
v.

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

a.
v.

Heer Jezus, onze broeder, onze * God,

bron: Tilburg School of Catholic Theology

a.
Kinderen in het midden
Lied van de maand
INTREDE

t Paul Begheyn, m Willem Vogel, Zingend Geloven VI-70

Stilte
Mededelingen
Muziek

‘Wenn wir in höchsten Nöten sein’
Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 614

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.
Intredepsalm (staande) Liedboek 25
Kyrie (staande)

‘Wij leven niet van brood alleen’

1, 2, 3

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Gij,
die van oudsher aan mensen
uw trouw hebt toegezegd,
luister naar ons en geef ons een antwoord
als wij om toekomst bidden.
Toon ons in Jezus, uw Zoon,
hoe Gij uw verbond met ons
tot voltooiing brengt
als uw Woord weerklinkt,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Epistel

1 Korintiërs 13, 1-13

maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

lector: René Rosmolen

Antwoordpsalm

Liedboek 27b

4, 5, 7

cantor: Monica van Vliet

Evangelie (staande)
besloten met:

Slotlied (staande)

‘Het oude woord’

t Sytze de Vries (naar 1 Johannes 1-5), m ‘Den blijden requiem’, 1631 (‘Het
viel eens hemels dauwe’), Zingend Geloven III-18

Lucas 9, 28-36
Zending en zegen
v. …

Muziek

‘Wenn wir in höchsten Nöten sein’
Johann Sebastian Bach | BWV 688a

Uitleg en verkondiging
Muziek

Toccata del nono tono
Andrea Gabrieli (1533-1585)

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Veertigdagencollecte Werelddiaconaat:
Stop kinderarbeid in India (SAVE)
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas
profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote
deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon
zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen
werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in
Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter
onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over
het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te
geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar
school.

2.(Rood)

Onderhoud wijkkerk en gebouwen

Offerandelied

‘Die in de hoogte woont’

.

t Muus Jacobse, m Wim Kloppenburg
Zingend Geloven I&II-18

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

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 deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Komende diensten
Woensdag 20 maart 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 24 maart 2019 | 3e van de Veertigdagen (Oculi)
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Gebed
dr. Hanna Rijken (Utrecht)
Vergeet niet de mededelingenbrief in de hal.
Als u deze digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar
scribaat@bergkerk.nl

