Protestantse Wijkgemeente Bergkerk –
zondag 1 mei 2022 –
e
3 zondag van Pasen / Misecordias Domini
Voorganger:
Ambtsdrager:
Lector:
Kindernevendienst:

ds. Adrie Sterrenburg
Ada Hoek
Anje Broekman
Karen van Drongelen

Organist:
Livestream:
Geluid:
Koster:

Warner Fokkens
Andreas Rodler
Marinus van Kooij
Nelleke van Kooij

Klokgelui
Orgelspel

Lied 643:

Zing nu de Heer, Hij zag ons aan

Aanvangslied

Lied 280: 1, 4, 5 en 6

De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen:

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

Welkom
(staande)

Drempelgebed
(gemeente gaat zitten)
Zingen
Smeekgebed

Gloria

Psalm 33: 1, 2 en 8

Komt nu met zang en roer de snaren

na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met:

Lied 652:

Zing jubilate voor de Heer

Aansteken van de kinderkaars
Daarna gaan de kinderen met het licht naar eigen ruimte
Gebed van de zondag
Eerste lezing:
Jeremia 32: 36-41
36Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen: “Door
het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië in handen” : 37Ik zal de inwoners
samenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb, Ik zal
hen terugbrengen naar deze stad en hen er veilig laten wonen. 38Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal
hun God zijn. 39Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor Mij zullen
hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. 40Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten,
Ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor Mij
vervullen, zodat zij zich nooit meer van Mij zullen afkeren. 41Ik zal er weer vreugde in vinden hen te
zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal Ik dat doen.
Zingen:

Lied 647: 1 en 2

Voor mensen die naamloos

Evangelielezing:
Lucas 24: 35-53
35De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had
gemaakt door het breken van het brood.

36Terwijl

ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met
jullie.’
en door angst overmand, meenden ze een geest te zien. 38Maar Hij zei tegen
hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39Kijk naar mijn
handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en
beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ 40Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. 41Omdat
ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie
hier iets te eten?’ 42Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. 43Hij nam het aan en at het voor hun
ogen op. 44Hij zei tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de
Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest
gaan.’ 45Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46Hij zei
tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag
zal opstaan uit de dood. 47-48en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot
inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te
beginnen in Jeruzalem. 49Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad tot jullie met de
kracht uit de hemel zijn bekleed.’
50Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 51En
terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd op genomen in de hemel. 52Ze aanbaden
Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. 53Ze waren voortdurend in de tempel,
waar ze God loofden.
37Verbijsterd

Zingen

Lied 644

Terwijl wij Hem bewenen

Overdenking
Piano-improvisatie Lied 653

U kennen, uit en tot U leven

Zingen

Naam van Jezus, nu verheven

Gebeden

Lied 664

Dankgebed – voorbeden – stil gebed met 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:
1e collecte is de Diaconale collecte bestemd voor Kies! Voedselbankwinkel. U kunt uw gift overmaken op
rekeningnr. NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 1 mei.
e
2 collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente, over te maken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 1 mei
3e collecte is bestemd voor de eredienst. Eveneens over te maken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. 3e collecte.

Slotlied

Lied 425

Vervuld van uw zegen

Zegen, wordt beantwoord met:

Orgelspel over

Lied 650

De aarde is vervuld

Tijdens orgelspel verlaten wij de kerk, of blijven zitten.
Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
We wensen u een goede en gezegende zondag!

(staande)

