Protestantse Wijkgemeente Bergkerk – zondag 31 oktober 2021
1e van de Voleinding - Hervormingsdag
Voorganger:
ds. Fokke Fennema
Ambtsdrager: Gerdie van der Kolk
Organist/pianist: Warner Fokkens
nevendienst: Karen van Drongelen Lector:
Nettie Tichelaar
Koster/geluid: Guusje en Jos Vermeulen
Cameraman: Theus van den Broek

Klokgelui
Orgelspel over

D. Buxtehude: Ein feste Burg is unser Gott (BuxWV 184)

Welkom
Aanvangslied

Lied 274

Wij komen hier ter ere van uw naam

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

(staande)

Drempelgebed
(gemeente gaat zitten)

Psalm van de zondag

Psalm 98: 1 en 2

Zing een nieuw lied voor God de Here

Smeekgebed
Kyrie en Glorialied

Lied 299 e

‘U alle eer ‘
I = mannen; II = vrouwen

Aansteken van de kinderkaars
Daarna gaan de kinderen met het licht naar de nevendienst.
Gebed van de zondag
Eerste lezing:

Job 19: 23-27a (NBV21)
23 O, mochten mijn woorden worden opgeschreven,
vastgelegd in een inscriptie,
24 met een ijzeren stift gegrift, met lood gevuld,
voor altijd in de rotsen uitgehouwen!
25 Ik weet: mijn redder leeft,
en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
26 Hoezeer mijn huid ook is geschonden,
toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.
27 Ik zal Hem aanschouwen,
ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
heel mijn binnenste smacht van verlangen.

Zingen:

Lied 119a

Uw Woord omvat mijn leven

(v.a. Gloria staande)

Tweede lezing:
Marcus 12: 18-27 (NBV21)
18 Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem toe – sadduceeën beweren dat er geen
opstanding uit de dood is – en ze vroegen Hem: 19 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende
voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer
die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” 20 Er waren eens zeven
broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; 21 de tweede nam haar tot
vrouw, maar stierf zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22 Geen van de zeven
kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 23 Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de
opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd
geweest.’ 24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent de Schriften niet en de macht van God
evenmin. 25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet
uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26 Wat betreft de opwekking van de doden,
hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem
zei: “Ik ben God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob?” 27 Hij is geen God van de
doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!’
Zingen

Lied 731

Vergeet niet hoe wij heten

Piano-improvisatie

Lied 968

De ware kerk des Heren

Gebeden:

Dankgebed – voorbeden – stil gebed
met gezongen acclamatie:

Overdenking

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.

Mededelingen
Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte voor de Wijkdiaconie. U kunt uw gift ook overmaken
op rekeningnr. NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 31 oktober.
De 2e collecte is de Pastorale collecte voor de Wijkgemeente. U kunt gift ook overmaken op
rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgem. Bergkerk o.v.v. collecte 31 okt.

Slotlied

Lied 324

Wat vrolijk over U geschreven staat

(staande)

Zegen, beantwoord door:
(gemeente weer zitten)
Orgelspel

Lied 723

Waar God de Heer zijn schreden zet

Na het orgelspel verlaten wij de kerk, en bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.
U bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de grote zaal beneden.

