Bergkerk Amersfoort | Zondag 5 december 2021, 10.30 uur
| 2e Zondag van de Advent | Populus Sion (Volk van Sion)

Intredepsalm (staande) Liedboek 80

1, 2

omlijst door de antifoon

‘Gij volk van Sion, de HEER zal komen
om de volkeren te verlossen.
Hij zal zijn machtige stem doen horen
en gij zult u van harte verheugen.’
Jes. 30, 19.27.30

Kyrie (staande)
c.

Laten wij roepen tot God, onze Heer,
dat Hij van kracht is en ons doet zingen,
Hij is de God die ons zal redden:

c.

Laten wij roepen in zijn poorten,
dat Hij zijn huis van genade opent;
Hij doet gebroken mensen weer opstaan:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!

a.
e

De heilige Nicolaas (19 eeuw) in Ons’ lieve Heer op Solder

c.
Hartelijk welkom in de Bergkerk.
a.
I.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen wordt er
minder gezongen dan gebruikelijk. Blijft u zoveel mogelijk
op uw plaats en houdt u bij het in- en uitgaan van de kerk
gaarne aan de 1,5 metermaatregel. Bij het bewegen door de
ruimte is een mondkapje verplicht.
Goede dienst!

INTREDE
Stilte
Mededelingen
Muziek

Tiento 1o Tono
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Laten wij roepen voor zijn aanschijn,
dat over ons zijn heil mag komen
op deze dag die Hij heeft gemaakt:
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
t Jan Duin, m Cees-Willem van Vliet

Gebed van de zondag (staande)
v. De Heer zij met u.
a. Hij zij ook u nabij.
v. Laat ons bidden
--- gebedsstilte --Gij, die door de eeuwen heen
aan mensen uw trouw hebt betoond,
kom aanwezig in ons midden
en laat uw Woord ons bereiken.
Vernieuw ons leven door Hem
in wie de nieuwe dag aanbreekt:
Jezus Messias, uw rechtvaardige,
die hoop geeft aan alle mensen
die leven onder de zon,
vandaag en alle dagen die komen.
a. Amen.
allen gaan zitten

Toenadering (staande)
v. Onze hulp is in de naam van de Ene
a. de schepper van hemel en aarde;
v. die verlangen wekt naar de redder,
a. ons doet stilstaan bij ons tekort.
v. Keer ons tot U, keer ons tot elkaar,
a. doe onder ons groeien een nieuw begin.

DE HEILIGE SCHRIFT
Profeten

Maleachi 3, 1-4
lector: Corinne van Dis

Psalm

Psalm 126

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.

Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich,
Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’

Slotlied (staande)

1a 2c 3a

Zegen (staande)
v. …
a. Amen.
(gesproken)

Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.
Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

allen gaan nog even zitten

Muziek

Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Offertorio
Juan José Belaustegi (1869-1945)

Hierna verlaten we volgens de instructies van de coördinator
de kerk. Houdt de 1,5 meter afstand in de gaten!

vert NBV, chant: Sir Sydney Hugo Nicholson (1875-1947)

Epistel

Liedboek 439

Website:
Meeting ID:
Passcode:

Filippenzen 1, 3-11

Alleluja (staande)

Digitale koffie
zoom.us/join
823 4324 0998
349762

Liedboek 270c

In deze dienst
Voorganger:
Cantor/organist:
c.
a.

Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht:
en heel de mensheid zal Gods redding zien. Luc. 3, 4.6
Alleluja, alleluja, alleluja.

Evangelie (staande)

Lucas 3, 1-6

Komende week
Woensdag 8 december 2021
19.30
Avondgebed
Zondag 12 december – 3e Zondag van de Advent
09.00
Dienst van Schrift en Tafel (kapel)
10.30 Dienst van Schrift en Gebed (kerkzaal)
ds. Sytze de Vries

besloten met:

v.

ds. Diederiek van Loo
Cees-Willem van Vliet

Dit is het woord van de Heer.

Bestemming van de gaven

a.

- Amersfoortse hulpbanken
Uitleg en verkondiging
Muziek

o

Tiento de mano derecha 1 Tono
Pablo Bruna (1611-1679)

GEBEDEN
Voorbede
iedere intentie besloten met:

v.
a.

… hoor ons bidden:
Kom, Heer, en toef niet langer!

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,

Steeds vaker komt het voor dat ook stadsgenoten de touwtjes niet
meer aan elkaar kan knopen, nu ook mede door de corona-epidemie.
Hierdoor zijn er ook in Amersfoort mensen die gebruik moeten
maken van de Voedsel-, Kleding- of Speelgoedbank. De collecte van
vandaag wordt bestemd voor deze banken. Wij zijn dankbaar dat
deze schrijnende oplossing geboden kan worden en vragen vandaag
uw bijdrage voor dit werk. Stichting Voedsel Focus Amersfoort is de
voedselbank van Amersfoort en omstreken. Iedereen heeft recht op
voldoende en gezond eten. Toch zijn er helaas veel mensen die te
weinig inkomen hebben om dit te kopen. Aan deze groep mensen
delen wij voedselpakketten uit. Zij hanteren hier wel bepaalde
normen voor en houden intakegesprekken. De Kledingbank geeft
herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar
het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen
aan armoedebestrijding in Nederland. De speelgoedbank is bedoeld
voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. Ouders of
verzorgers kunnen op de woensdag- of de vrijdagmiddag die zij open
zijn speelgoed komen halen voor de kinderen.

- Wijkgemeente / renovatie orgel kerkzaal
U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 0141
09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Amersfoort o.v.v. collecte 5 december
Bergkerk of via bijgaande QR-code.

