Protestantse Wijkgemeente Bergkerk – zondag 17 oktober 2021 – 21e na Pinksteren
Voorganger:
Organist:
Koster/geluid:

ds. Leo de Leeuw
Henk Lemckert
Leonore Brons en Jos Vermeulen

Ambtsdrager:
Lector:
Cameraman:

Aaltje Visser
Anje Broekman
Marinus van Kooij

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 708

Wilhelmus van Nassouwe

Aanvangslied

Psalm 119: 1 en 17

Welzalig wie de rechte wegen gaan

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

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

Welkom
(staande)

Drempelgebed

(gemeente gaat zitten)

Zingen:
Smeekgebed

Psalm 119: 18

Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit

na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit met:

Glorialied

Lied 150a: 1 en 4

Geprezen zij God

(staande)

Gebed van de zondag
Apostellezing:
I Petrus 2: 13–17 (NBV)
13
Erken omwille van de HEER het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de
keizer, de hoogste autoriteit, 14 en van de gouverneurs, die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen
en om te belonen wie het goede doen. 15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende
dwazen de mond snoert. 16 Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen,
maar handel als dienaren van God. 17 Houd iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag
voor God en eerbiedig de keizer.
Zingen:

Lied 708: 15

Voor God wil ik belijden

(obediëren=gehoorzamen)

Evangelielezing:
Matteüs 22: 15 –22 (NBV)
15
Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspaak in de val
konden lokken. 16 Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe,
met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg
van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen.
17
Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ 18 Maar Jezus had
hun boze opzet door en zei: “Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 19 Laat me de belastingmunt
zien.” Ze reikten hem een denarie aan. 20 Hij vroeg hun: “Van wie is dit een afbeelding en van wie is dit een
opschrift?“ 21 Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: “Geef dan wat van de keizer is aan
de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.” 22 Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten
hem staan en gingen weg.
Zingen

Lied 994: 1, 3 en 4

Voor hen die ons regeren

Overdenking
Orgelimprovisatie
Gebeden:

Lied 994

Voor hen die ons regeren

Dankgebed – voorbeden – stil gebed
met gezongen acclamatie:

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 Kerk in Actie: Werelddiaconaat
Kameroen / Wereldvoedseldag. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 17 oktober.
De 2e collecte is de Pastorale collecte voor de Wijkgemeente. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse
Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van collecte 17 oktober.

Slotlied

Lied 1009: 1 en 3

O lieve Heer, geef vrede

(staande)

Zegen, beantwoord door:

(gemeente weer zitten)
Orgelspel

Merifield

van Jane Correll (geb. 1942)

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.

