
 
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk 

zondag 8 mei 2022 
3e zondag na Pasen / Jubilate  

 
Voorganger: ds. Olivier Elseman Organist/pianist: Warner Fokkens 
Ambtsdrager: Anja Drost-Born Livestream: Theus van den Broek 
Lector: Martha Michielsen–van der Flier Geluid: Marinus van Kooij 
Koster:  Nelleke van Kooij-Tanja 
 
Klokgelui 
 
Orgelspel over  Lied 652 Zing Julilate voor de Heer 
 
Welkom 
 
Aanvangslied Lied 283: 1, 2 en 3 In de veelheid van geluiden (staande) 
 
Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
    (gemeente gaat zitten) 
 

Psalm van de zondag Psalm 66: 1 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 
 

Zingen glorialied Lied 305 Alle eer en alle glorie 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Exodus 3: 7-14 IK-ZAL-ER-ZIJN 
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun 
onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe zij lijden. 8Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te 
bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en 
honing, het gebeid van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9De 
jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10Daarom stuur Ik jou naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten uit Egypte wegleiden.’ 
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God 
antwoordde: ‘IK zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt 
weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ 
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd 
heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben 
die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toegestuurd.”’ 

 
Zingen: Lied 450: 1 en 3 Verblijd u in de Heer te allen tijd 
 
Evangelielezing:  Lucas 24: 13- 35 De Emmaüsgangers 
13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig stadie van Jeruzalem 
verwijderd ligt.  14Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, 
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hem mee. 16maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 
17Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18Een van hen, die 
Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd 
is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in 
woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten  



 
veroordelen en laten kruisigen. 21Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is 
het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring 
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen 
dat er engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat HIJ leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook naar het graf 
gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 25Toen zei HIJ tegen hen: 
‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten 
gezegd hebben? 26Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde 
Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en HIJ begon bij Mozes en de Profeten. 

28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof HIJ verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er 
sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ HIJ 
ging met hen mee en bleef bij hen. 30Toen HIJ met hen aanlag voor de maaltijd, nam HIJ het brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar HIJ werd 
onttrokken aan hun blik. 32Daarop zeiden zij tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen HIJ onderweg met ons sprak en 
de Schriften voor ons ontsloot?’ 33Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar de elf en de anderen 
aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De HEER is werkelijk uit de dood opgewekt en HIJ is aan Simon verschenen!’ 35De 
twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe HIJ zich aan hen kenbaar had gemaakt door het 
breken van het brood.  

 
Zingen  Lied 646  De Heer is onze reisgenoot. 
 
Overdenking 
 
Piano-improvisatie op  Lied 802  Door de wereld gaat een woord 
 
Zingen  Lied 422  Laat de woorden die we hoorden 
 
Gebeden  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 Kerk in Actie Noodhulp. U kunt uw gift overmaken op rekening-

nummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 8 mei. 
2e 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 8 mei 
3e collecte is de collecte 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 362: 1 en 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (staande) 

 

Zegen, wordt beantwoord met: 
 

Orgelspel over  Lied 969  In Christus is noch west noch oost,  

    in Hem noch zuid noch noord 
    één wordt de mensheid door zijn troost, 
    de wereld door zijn woord. 
 

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! 


