Zondag 7 november 2021 in de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Dick Verwaart
Lector: Annelies Rijke
Organist/pianist: Warner Fokkens

Kindernevendienst: Jasmine Coviello
Solisten: Jacob Boetje en Cees Kaas
Livestream/camera: Andreas Rodler
Kosters: Guusje en Jos Vermeulen

Klokgelui - Orgelspel over lied 712: ‘Het jaar neigt zich tot stille groet’
Welkom
Lied 276, vers 1 (staande)
Bemoediging
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft!
Drempelgebed

- daarna gaan we zitten -

Bouwstenen van gemeente-zijn & moment met de kinderen
Lied over gemeente-zijn: Dit is een huis van verhalen en dromen
(tekst: Sytze de Vries, melodie: liedboek 96a)

-

Tijdens dit lied wordt de Paaskaars aangestoken. En na het 3e couplet bidden we ons smeekgebed. De verzen daarna zingen we staande: als gloria.

Gebed van de zondag
Lezing uit het Evangelie: Marcus 12:28-34 (NBV21)
28

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat Hij
hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30heb de
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31En
daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32De schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij alleen is God en er is geen andere god dan
Hij, 33en Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste
liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde Hem
nog een vraag te stellen.

Psalm 146, vers 1 (allen), vers 4 (solisten) en vers 5 (allen)
Lezing uit het Tweede Testament: 1 Petrus 2: 4-6 (NBV21)
4

Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om
zijn kostbaarheid, 5en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm
een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 6In de
Schrift staat immers: ‘In Sion leg Ik een hoeksteen die Ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’

Lied 978, vers 4
Overdenking & meditatief muziekmoment over lied 791
Samen nadenken over:
‘Liefde doen – vanuit het hart van de gemeente’

Dankgebed, voorbeden en stil gebed – waarbij wij telkens zingen: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’
(lied 368 g)

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.

Mededelingen (o.a. over de collectes):
De 1e collecte is bestemd voor ‘Den Haag Wereldhuis’. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL92 INGB
0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor Kerkinactie (Theologisch opbouwwerk in Cali, Colombia), ook
over te maken op NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. Vermeld bij uw giften de datum
van deze kerkdienst.
-

de kinderen komen terug in de kerk -

Slotlied (staande) 979, vers 1 t/m 7 en 14
1.
2.
3.

allen
solisten
solisten

4.
5.
6.

allen
allen
solisten

Zending en zegen, met een samen gezongen ‘Amen’:

Orgelspel over lied 713: ‘Wij moeten Gode zingen’

Na het orgelspel verlaten we de kerkzaal.
De collectes zijn bij de uitgang.

7. allen
14. allen

