Protestantse Wijkgemeente Bergkerk – zondag 14 november 2021
3e van de Voleinding - (Dankdag)
Voorganger:
ds. Theo Hettema
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster/geluid: Guusje en Jos Vermeulen
Klokgelui/Orgelspel over Lied 175
Welkom
Aanvangslied
Bemoediging

Ambtsdrager en lector: Anja Drost-Born
Nevendienst:
Annelies Rijke
Cameraman:
Theus van den Broek
Wij hebben een sterke stad

Lied 212

Laten wij zingend deze dag beginnen

Ambtsdrager:
Allen:

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

(staande)

Drempelgebed
(gemeente gaat zitten)

Psalm van de zondag
Smeekgebed

Psalm 98: 1 en 2

Zing een nieuw lied voor God de Here

na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit met:

Zingen glorialied

Lied 867

Loof overal, loof al wat adem heeft

(staande)

Aansteken van de kinderkaars
Daarna gaan de kinderen met het licht naar de nevendienst.
Gebed van de zondag
Epistellezing:
Romeinen 14: 1-19
1
Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof, ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. 2 De een
gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand met een zwak geloof eet alleen groenten. 3 Wie alles eet mag niet
neerzien op iemand die dat niet doet, en wie niet alles eet mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel
doet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of
het wel of niet goed is wat hij doet, bepaalt alleen zijn eigen heer – en hij zal het goed blijven doen, want de
Heer heeft de macht hem te laten volharden. 5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de
ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. 6 Wie een feestdag viert, doet dat om
de Heer te eren; wie alles eet, doet dat om de Heer te eren, en hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet
eet, laat het staan om de Heer te eren, en ook hij dankt God. 7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand
van ons sterft voor zichzelf. 8 Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we
voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. 9 Immers, Christus is gestorven en weer tot
leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden. 10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw
broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Wij allen zullen voor Gods rechterstoel
komen te staan, 11 want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer -, voor Mij zal elke knie zich
buigen, en elke tong zal God loven.’ 12 Ieder van ons zal dus over zichzelf verantwoording tegenover God
moeten afleggen.
13
Laten wij elkaar daarom niet langer veeroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder
en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen. 14 De Heer Jezus geeft mij de vaste overtuiging dat
niets op zichzelf onrein is; iets is alleen onrein voor wie het als onrein beschouwt. 15 Als u dus uw broeder of
zuster in verlegenheid brengt door wat u eet, handelt u niet langer overeenkomstig de liefde.

Laat hen voor wie Christus gestorven is niet verloren gaan door het voedsel dat u eet. 16 Breng het goede dat
God u schenkt geen schade toe, 17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van
gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 18 Wie Christus zo dient, is God welgevallig en bij de
mensen geacht. 19 Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor
elkaar.
Zingen:

Lied 716

Zaaien, maaien, oogsten

Evangelielezing:
Marcus 12: 38 -13:2
12 38Tijdens zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig
begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40 ze
verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden
geoordeeld dan over anderen!’
41
Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de
kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43
Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan
dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar
armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
13 1 Toen Hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en
wat een imposante gebouwen!’ 2 Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat
geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

Zingen

Lied 990: 1, 4 en 5

De laatsten worden de eersten

Overdenking
Piano- improvisatie over Lied 772

Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

Zingen

Lied 720

Alleen te leven om te zwoegen

Gebeden:

Dankgebed – voorbeden – stil gebed
met gesproken acclamatie:
“Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.“
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
rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 14 november.
De 2e collecte is de Pastorale collecte voor de Wijkgemeente. U kunt uw gift ook overmaken op
rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Prot. Wijkgem. Bergkerk o.v.v. collecte 14 nov.

Slotlied

Lied 905: 3 en 4

Wie zich door God alleen laat leiden

(staande)

Zegen, beantwoord door:
(gemeente weer zitten)

Orgelspel over

Lied 320

Wie oren om te horen heeft

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.

