Bergkerk Amersfoort | Zondag 24 oktober 2021, 10.30 uur
| 22e Zondag na Pinksteren

•
•
•

Collectes blijven plaats vinden via mandjes bij de
uitgang.
Koffie/thee na afloop van de dienst wordt in de hal en
buiten geschonken.
Voorkom opstoppingen en volg daartoe aanwijzingen
die worden gegeven. Geef elkaar de ruimte.

INTREDE
Stilte, Mededelingen
Muziek

Praeludium D-dur | BWV 532
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
v. die ons het woord heeft gegeven,
a. die trouw blijft aan wat Hij begon.
v. Oordeel niet naar ons falen,
a. voltooi wat onvolmaakt bleef.
Intredepsalm (staande) Liedboek 138

1, 2

omlijst door de antifoon:

‘Temidden van benauwdheid behoudt Gij mij in het leven
en uw rechterhand verlost mij’
Psalm 138, 3-4

Meester van Delft (1480 - 1500) - Christus geneest de blinde Bartimeus
- volblad houtsnede - Tussen 1480 en 1503

In zijn opgang naar Jeruzalem vindt er, even buiten Jericho,
een ontmoeting plaats tussen de blinde Bartimeus en Jezus.
Een ontmoeting met zichtbare gevolgen….
We zien in deze houtsnede de drie posities van Bartimeus
uitgebeeld:
naast de weg… op de weg… en op weg….
Zijn het ook voor ons herkenbare posities…. met zichtbare
gevolgen…?

Geef elkaar de ruimte
‘Geef elkaar de ruimte’ is het motto van het advies van de
landelijke PKN voor de verruiming van maatregelen met
ingang van 25 september. De 1,5 meter maatregel is
opgeheven, echter gepaste afstand blijft nodig. Dus: ‘geef
elkaar de ruimte’. Het moderamen van de Bergkerk volgt
dit advies. Het betekent:
•
•
•

Kyrie en Gloria (staande)
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen …
… hoor ons roepen:
Liedboek 299g
Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u.
a. Hij zij ook u nabij.
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, die mensen
aan het licht wilt brengen
door uw gerechtigheid,
open onze oren en ogen
voor uw woorden
die ons hoop geven
op een toekomst vol vrede,
aan de hand van Jezus,
uw beloftevolle getuige,
dit uur en alle dagen van ons leven.
a. Amen.
allen gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Het reserveringssysteem voor de kerkdiensten vervalt.
Reserveren is niet meer nodig.
De inrichting van de kerkzaal blijft onveranderd, setjes
van 1 of 2 stoelen op gepaste afstand.
Gemeenteleden kunnen hun jas weer ophangen in de
garderobe.

Jesaja 59, 9-19
lector: Corinne van Dis

Antwoordpsalm

Liedboek 13b

Evangelie (staande)

Marcus 10, 46-52

besloten met:

v.

Dit is het Woord van de Heer:

Liedboek 339d

Hierna verlaten we volgens de instructies van de coördinator
de kerk. Buiten op het plein of in de hal kunnen we elkaar
ontmoeten bij een kop koffie/thee of fris. Geeft u elkaar
daarbij de ruimte.

In deze dienst
Voorganger:
Cantor/organist:

ds. René Rosmolen
Cees-Willem van Vliet

Komende week
Woensdag 27 oktober 2021
19.30
Avondgebed

Uitleg en verkondiging
Lied

Liedboek 316

Zondag 31 oktober 2021 – Allerheiligen
09.00
geen dienst
10.30 Dienst van Schrift en Tafel (kerkzaal)
ds. Jan van Baardwijk

1a 3c 4a

GEBEDEN
Bestemming van de gaven
Voorbede

- Diaconie

iedere intentie besloten met:

v.

… hoor ons bidden:

‘Op de Berg’

De opbrengst van deze collecte is voor diverse diaconale uitgaven
voor ondersteuning en zorg van de naaste. Te denken valt aan
individuele financiële ondersteuning op plaatselijk niveau, maar ook
landelijke diaconale activiteiten en mondiale hulp.

- Onderhoud wijkkerk en gebouwen
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141
09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amersfoort o.v.v. collecte 24 oktober
Bergkerk of via bijgaande QR-code.

Stil gebed
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 919

Zegen (staande)
v. …

1a 2c 4a

‘Op de Berg’

allen gaan nog even zitten

Muziek

Fuga D-dur | BWV 532
Johann Sebastian Bach

Digitaal koffiedrinken
Voor wie thuis langs digitale weg wil
napraten is er ‘digitaal koffiedrinken’,
vanaf het einde van de viering, via
Zoom. U belandt in de
ontmoetingsruimte via bijgaande QRcode:

