Hartelijk welkom in de Bergkerk!
In deze kerkdienst op 3e advent volgen wij de volgende Orde van Dienst

Ouderling van dienst: Dick Verwaart; Lector: Pieter Hellinga
Orgel: Warner Fokkens; Kindernevendienst: Mirjam Röhling
Kwartet: Anja Drost, Gerdie van der Kolk, Jacob Boetje, Axel Wicke
Livestream: Andreas Rodler; Kosteres: Leonore Brons
Voorganger: ds Axel Wicke
Klokgelui
Orgelspel over lied 446: Zijt Gij waarop de wereld wacht
Intocht van ambtsdrager en voorganger – moment van stilte
Welkom door de ouderling
Drempellied (kwartet): 445 – De nacht is haast ten einde
Bemoediging:
Ouderling: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed
Muziekmoment: improvisatie over psalm 85
Smeekgebed in drie delen, uitmondend op solozang van 463:6,7 en 8
Vreugdelied (solozang Anja Drost): 450 – Verblijd u de Heer te allen tijd
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 65: 17-25
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot
gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen
geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die
slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas
sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen
bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij
bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van
mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van
het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren
voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de
HEER is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide

stro en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op
heel mijn heilige berg – zegt de HEER.
Schriftlied (kwartet): 433:1+2+3 – Kom tot ons, de wereld wacht
Tweede lezing: Mattheüs 11: 2-10
Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en
zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden
gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het
goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar
zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn
jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in
koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend
mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.”
Couplet voor de preek (kwartet): 433:5 – Kom tot ons, de wereld wacht
Preek
Piano improvisatie uitmondend in:
Preeklied (kwartet): 534 – Hij die de blinden weer liet zien
Voorbeden. Iedere voorbede en het stil gebed worden beantwoord door de gebedsroep: “Kom ons te hulp, verlicht het duister met uw licht”
Stil gebed - Onze Vader
Mededelingen
Slotlied (kwartet): 452 – Als tussen licht en donker
Zegen
Orgelspel over lied 438: God lof, Nu is gekomen

