Liturgie voor zondag 24 oktober 2021 in de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Dick Verwaart
Lector: Ada Hoek
Kosters: Guusje en Jos Vermeulen

Organist/pianist: Warner Fokkens
M.m.v. de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele
Livestream/camera: Theus van den Broek

Vanwege de herfstvakantie is er geen nevendienst voor de jeugdige kerkgangers. Mochten er toch kinderen zijn? Meld je
dan even bij de dominee en je krijgt een ‘hoe overleef ik de kerkdienst-pakketje’ ;-).
En in verbondenheid met elkaar, in kerk en thuis, vieren we vandaag de Maaltijd van de Heer.

Klokgelui - Orgelspel over lied 377 (Zoals ik ben, kom ik nabij) - Welkom
Aanvangslied: lied 215, vers 1 en 2

- de gemeente staat -

Bemoediging en drempelgebed:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft!
ambtsdrager: Wees in ons kracht, hoop en warmte.
allen (in kerk en thuis): En wijs ons de weg door uw Geest.

- de gemeente gaat zitten -

Vervolg aanvangslied: lied 215, vers 6 en 7
Smeekgebed, dat wij afsluiten met een (gesproken) kyrie:
Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer ontferm U!
Glorialied (staande): lied 306 (voorzang door cantorij)
Gebed van de zondag
De cantorij zingt psalm 13 (chant/psalmtekst uit NBV 2004)
1

Voor de koorleider. Een psalm van David.
Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten,
hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat?
3
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
4
Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
2

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
6
Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 10:46-52 (NBV21)
46

Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok,
zat daar een blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47Toen hij hoorde dat Jezus
van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48De
omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon
van David, heb medelijden met mij!’ 49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen
hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ 50Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51Jezus vroeg hem:
‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’ 52Jezus zei tegen hem: ‘Ga
heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Acclamatie: lied 284 (niet in canon): 1x cantorij, 2x allen
Overdenking - met aansluitend improvisatie op de vleugel over lied 791: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
Verlenging van de ambtstermijn van Ada Hoek (ouderling) en Dick Verwaart (ouderling eredienst)
Lied 972, vers 5

Afsluiting en nieuw begin: de twee interim-voorzitters van Den Haag-West (dhr. Rein Willems en ds. Jan
Eerbeek) geven het stokje door aan de voorzitter van de kerkenraad van de Bergkerk, mw. Aaltje Visser

Voorbeden en stil gebed, met gezongen acclamatie: lied 368f, 1e x cantorij, daarna allen
Mededelingen (o.a. over de collectes):
De 1e collecte is bestemd voor het Diaconaal Opbouwwerk in de wijken. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat van
de wijkgemeente, ook over te maken op NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk.
Vermeld bij uw giften altijd de datum van deze kerkdienst. Meer info: zie de Wijkgroet!

Uitnodiging tot de Maaltijd
Vredegroet
Voorganger: De vrede van God zij altijd met u!
Allen:
Vrede ook met u!
Voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus.

Wij brengen elkaar de vredegroet!

Tafelgebed
Voorganger: Danken wij de goede God!
Allen:
Wij willen leven voor de Eeuwige!
Voorganger: God, die alles hebt geschapen,
wij zegenen U om het geheim van het morgenlicht,
lucht voor vogels, helder water, bomen en bloemen in duizendvoud.
Om Jezus willen wij U danken, die ons bemoedigt en zet op nieuwe wegen:
mens onder de mensen, bewogen om ons lot, toekomstmens in liefde en vergeving.
Brood brak hij, de wijn ging rond, wijn van vreugde, brood van hoop:
heel zijn leven een geschenk voor mensen bij licht en bij donker.
Allen:
Doe ons opstaan, leven in zijn Geest, vieren, leren, dienen, delen:
verbonden in verscheidenheid - hier en nu en wereldwijd…
Als vervolg van het tafelgebed zingen we (de Nederlandse tekst van) lied 406b
Samen bidden wij het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid):
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.
Gemeenschap van brood en beker
Dankgebed
Slotlied (staande): lied 834 (allen: vers 1; cantorij: vers 2; allen: vers 3)
Zending en zegen, met een samen gezongen ‘Amen’:
Orgelspel over lied 802: ‘Door de wereld gaat een woord’
Na het orgelspel verlaten we de kerkzaal. Bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.
U bent van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de grote zaal beneden.

