Bergkerk Amersfoort | Zondag 21 april 2019, 10.30 uur
1e Zondag van Pasen

Gebed van de zondag
v. De Heer zij met u
a. Hij zij ook u nabij
v. Eeuwige,
dit is de dag die Gij gemaakt hebt,
de dag waarop Gij uw Zoon
verheerlijkt hebt.
Gezegend zijt Gij
om Hem, die ons nieuwe hoop
op leven en toekomst geeft.
Gezegend zijt gij
om deze dag waarop uw schepping herademt
en mensen mogen weten
dat uw liefde voor ons
sterker is dan alle dood
en duren zal,
deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
a. Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT
Inleidende woorden
Evangelie (staande)
besloten met
Musical

Johannes 20, 1-18
Liedboek 630
1, 4

‘Mirjam – Ik laat je gaan én ben bij je’
zie het boekje met toelichting en liedteksten

GAVEN EN GEBEDEN

De dans van Mirjam (gouache, 44,3-32 cm. 1965), Marc Chagall
uit de Exodus cyclus, Nice
‘Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, de tamboerijn in haar
hand en alle vrouwen gingen achter haar aan in reidansen.'

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''.

Mirjam in haar blauwe gewaad is duidelijk boven de andere vrouwen
uitgetild. Ze lijkt zich naar de hemel uit te strekken. In de dans in zichzelf
verzonken, lijkt het alsof ze luistert naar een stem die alleen voor haar te
horen is. De kleuren van de gewaden zijn door Chagall niet toevallig
gekozen. Rood is de kleur van bloed en van leed, blauw staat voor mystieke
concentratie, groen voor leven en vruchtbaarheid en wit voor de inwoning
van Gods zegen in de wereld.

2.(Rood)
INTREDE

Onderhoud wijkkerk en gebouwen

Offerandelied

Stilte
Mededelingen

Voorbede en Stil gebed
besloten met

Muziek

a.

Paasgroet
v. De Heer is waarlijk opgestaan.
k. De nieuwe paaskaars staat.
Het leven wint het van de dood.
v. Het Licht van Christus schijnt in ons midden.
a. De Heer is waarlijk opgestaan!
Intredepsalm
Kyrie en Gloria
v. …

Liedboek 139

1, 4, 11

Liedboek 299e

Liedboek 275

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)

‘Zeg het aan allen dat hij leeft’

t Sytze de Vries, m Johann Crüger, Jij mijn adem 139

Zending en zegen
v. …

Muziek
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:

ds. Jan van Baardwijk

Muziekgroep o.l.v. Ronald Buijk
Musical Mirjam: tekst Jan Timmer, regie Gerian Dijkhuizen
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Dienst van Schrift en Tafel
ds. André Fox (Amsterdam)
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