Bergkerk Amersfoort | Zondag 7 april 2019, 10.30 uur
5e Zondag van de Veertigdagen | Judica (Doe mij recht…)

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 en aangezicht van * God,

a.
v.

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

a.
v.

De laatste zondagen van de Veertigdagen worden in de
traditie geduid als lijdenszondagen. De afbeelding is een foto
van de geseling van Christus, vast gebonden aan een zuil,
voor de toegangsdeur van de 'gevel van het lijden' in de
Sagrada Familia in Barcelona.

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Tierce en taille | uit Messe pour les couvents
François Couperin (1668-1733)

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 43

Heer Jezus, onze broeder, onze * God,

a.
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, die antwoordt als wij tot U roepen
en nieuwe hoop schenkt
in uw Woord van vergeving,
gesproken door profeten en apostelen,
wij bidden U:
veroordeel ons niet,
maar bevrijd ons
door uw Woord vol goedheid
in Jezus, onze broeder,
die ons thuisbrengt bij U,
in deze veertig dagen en heel ons leven.
a. Amen.

1, 3, 4

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

DE HEILIGE SCHRIFT
Epistel

Filippenzen 3, 7-14
lector: Anita Klein Starink

Antwoordpsalm

zeggen wij gaan er alles aan doen om deze kinderen, kind te laten zijn
en perspectief te geven voor de toekomst.
Hoe helpt Kerk in Actie? Direct via lokale partnerkerken en hun
hulporganisaties (Grieks-orthodox, Syrisch-orthodox, Protestants,
Raad van Kerken van het Midden-Oosten) en via het
noodhulpnetwerk ‘Act Alliance’ van de Wereldraad van Kerken Zij
delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken
naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat
vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische
hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en
verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Psalm 126
cantor: Diederiek van Loo

Refrein (1e keer 1x voorgezongen)

2.(Rood)

Kosten erediensten en wijkpastoraat

Offerandelied

Liedboek 544
1+2a 3v 4m 5a

Voorbede
iedere intentie besloten met:
v. … hoor ons bidden:
1.

2.

3.

Dat zal een droom zijn,
wanneer God ons thuisbrengt,
en wij van balling vrije mensen worden:
wij zullen lachen, zingen en gelukkig zijn.
Doe in ons midden wonderen van vreugde,
breng ons naar huis toe, keer ons tot leven:
zoals rivieren die woestijn doen bloeien.
Zij die in tranen voortgaan op hun wegen,
zaaiend in droefheid, oogsten weer met vreugde:
keren al zingend huiswaarts met hun schoven.

R
a.
R

Slotlied (staande)
R

vert Henk Jongerius, m ‘Attende Domine’, Voor wie wachten 40

Evangelie (staande)
besloten met:

Onze Vader,
die in de hemel zijt…
Liedboek 547

1a 2m 3v 4m 5v 6a | refreinen steeds door allen
Zending en zegen
v. …

Lucas 20, 9-19

Muziek

‘O Mensch, bewein dein Sünde groß’
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.
toonzetting kyrie en acclamaties: Cees-Willem van Vliet ©

Uitleg en verkondiging
Muziek

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

GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
1.(Groen) Veertigdagen Collecte Werelddiaconaat
Alle kerken van de PGA collecteren voor hetzelfde project van Kerk in
Actie: De vluchtelingencrisis in Syrië en de situatie van Syriërs in
Libanon en Jordanië. Je zal het maar zijn... een Syrisch kind, een kind
dat opgroeit in oorlogsgebied, een angstig bestaan. Een kind dat
noodgedwongen met zijn of haar gezin moet vluchten en een barre
tocht maakt naar een andere land, waar mensen niet op je zitten te
wachten, waar je terecht komt in een kamp ver weg van je vrienden
en familie. Wat bijzonder dat er dan kerken zijn die opstaan en

In deze dienst
Voorganger:
Orgel:

ds. Jan van Baardwijk
Cees-Willem van Vliet

Komende diensten
Woensdag 10 april 2019
19.30
Avondgebed
Zondag 14 april 2019 | 6e van de Veertigdagen (Palm & Passie)
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.

