Bergkerk Amersfoort | Zondag 24 maart 2019, 10.30 uur
3e Zondag van de Veertigdagen | Oculi (Mijn ogen…)

Kinderen in het midden
Lied van de maand

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

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Praeludium uit Sonate d-moll | BWV 964
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

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 25a

‘Wij leven niet van brood alleen’

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Eeuwige,
Gij wilt aanwezig zijn
waar mensen samenkomen
om U te zoeken.
Wij bidden U:
roep uw Naam uit in dit uur,
open onze ogen
en openbaar ons wie Gij zijt.
Laat Jezus, uw Zoon, als Mozes zijn,
die ons leidt naar het land
waar uw Woord gerechtigheid schept,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
a. Amen.

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

DE HEILIGE SCHRIFT
v.

Heer Jezus, Koning en gezalfde * Gods
Thora

Exodus 6, 1-7
lector: Anita Klein Starink

a.

Antwoordpsalm

Liedboek 103d
cantor: Corine Rietveld

v.

Heer Jezus, hogepriester, knecht van * God,
Evangelie (staande)
besloten met:

Lucas 13, 1-9

a.
v.

Heer Jezus, woord en evenbeeld van * God,

a.

v.

Heer Jezus, licht een aangezicht van * God,
Uitleg en verkondiging

a.
Muziek
v.

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

Andante uit Sonate d-moll
Johann Sebastian Bach

GAVEN EN GEBEDEN
a.
v.

a.

Heer Jezus, onze broeder, onze * God,

Inzameling van de gaven
1.(Groen) Plaatselijke stille armoede
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 346

1+2a 3v 4m 5v 6m 7v 8m 9+10 a
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 903

1, 4, 6

Zending en zegen
v. …

Muziek

Prélude uit Symphonie II (op. 13, nr. 2)
Charles-Marie Widor (1844-1937)

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:

dr. Hanna Rijken (Utrecht)
Cees-Willem van Vliet

Komende diensten
Woensdag 27 maart 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 31 maart 2019 | 4e van de Veertigdagen (Laetare)
09.30
Dienst van Schrift en Tafel
10.30
Dienst van Schrift en Tafel
ds. Jan van Baardwijk
Vergeet niet de mededelingenbrief in de hal.
Als u deze digitaal wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar
scribaat@bergkerk.nl

