
 

  

 

Zondag 22 mei in de Bergkerk te Den Haag, zondag Rogate (= ‘vraag’ of ‘smeek’) 
Voorganger: ds. Martine Nijveld 
Ambtsdrager en lector: Ada Hoek-Verheij 
Organist: Warner Fokkens 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele 
Koster: Nelleke van Kooij-Tanja 
Livestream: Andreas Rodler 

 
We vieren vandaag een dienst in Engelse sferen. Dat deden we eerder in de Adventsperiode en in de zomer.  
We maken er graag een mooie Bergkerktraditie van. We laten ons inspireren en dragen door liederen en muziek  
vanuit dat ‘land aan de overkant’. We zingen uit het Liedboek en uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’ van Sytze de Vries. 
Overigens zingen we ook liederen afkomstig uit Schotland, o.a. van de gemeenschap op het Schotse eiland Iona. 

 
 
Muziek  
 
Welkom  
 
Lied 975 (staande), vers 1 (allen) 
 
Bemoediging (staande): 
 ambtsdrager:    Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 allen (in kerk en thuis):  Die hemel en aarde gemaakt heeft!        
 
Drempelgebed      - ná het drempelgebed gaat de gemeente zitten - 

 
Lied 975, vers 2 (allen) 
 
Smeekgebed, dat wij afsluiten met een Kyrie uit Iona (1x cantorij, 1x allen):  
 Kyrie. Kyrie. Kyrie eleison.  
 Kyrie. Kyrie. Kyrie eleison. 
 
Glorialied (staande): lied 867 (allen) 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: psalm 66 (gezongen door de cantorij) 
chant Edwin Edwards (1830-1907); tekst Gabriël Smit (uit: De Psalmen, Spectrum 1952) 
 
Een passage uit de tekst van deze psalm: 
 
Juicht aarde, juicht en laat uw loflied stromen, 
aanbidt de wond’re luister van de Naam, 
roept uit met vreugd: hoe rijk, Heer, hoe volkomen, 
hoe ontzagwekkend wat Gij hebt gedaan. 

 

Aanschouw Gods daden, elk moet Hem verhogen, 
ja, zelfs de vijand werpt zich voor Hem neer, 
de ganse aarde, voor Hem neergebogen, 
bezingt zijn daden, zingt zijn naam ter eer. 

 
 

Tweede lezing: Handelingen 16: 25-34 (ná een samenvatting van het voorafgaande): 
25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luis-
terden aandachtig naar hen. 26Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten 
trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27De gevangenbewaarder schrok wakker, en 
toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht 
dat de gevangenen ontsnapt waren. 28Maar Paulus riep hem luidkeels toe: ‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog alle-
maal hier!’ 29De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. 30Hij 
bracht hen naar buiten en vroeg: ‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ 31Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer 
Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ 32En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan 
iedereen die bij hem woonde. 33Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. 
Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 34Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd 
voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. 



 

  

 

 

Lied ‘Als ik jou bij name roep’ (uit: ‘Het liefste lied van overzee’, deel 2) 
vers 1 en 2: cantorij; vers 3, 4 en 5: allen 
tekst Sytze de Vries, naar John Bell; melodie Schotse volksmelodie, bewerking John Bell 

 
Overdenking 
 
Meditatief moment door cantorij en organist: ‘Dear Lord and Father’ (vertaling: zie lied 836, vers 1, 2, 4 en 5) 
Dear Lord and Father of mankind, 
forgive our foolish ways. 
Reclothe us in our rightful mind, 
in purer lives, Thy service find, 
In deeper reverence, praise. 

In simple trust like theirs who heard, 
beside the Syrian sea, 
the gracious calling of the Lord, 
let us, like them, without a word, 
rise up and follow Thee. 

Drop Thy still dews of quietness, 
till all our strivings cease. 
Take from our souls the strain and stress, 
and let our ordered lives confess 
the beauty of Thy peace. 

Breathe through the heats of our desire 
thy coolness and Thy balm. 
Let sense be dumb, let flesh retire. 
Speak through the earthquake, wind, and fire, 
o still, small voice of calm! 

words by John Greenleaf Whittier (1807-1892); music Charles Hubert H.Parry (1848-1918) 

 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, daarbij zingen wij lied 844 (‘May we see Christ’s loving face’) als  
acclamatie (na de eerste intentie door de cantorij, daarna steeds door allen): 

 
May we see Christ’s loving face. 
May we be an icon of his grace. 
tekst en melodie: Trisha Watts en Monica O’Brien  
 
Vrij vertaald:  
Dat wij zien dat Christus ons met liefde aankijkt. 
Dat wij anderen mogen zien met de ogen van zijn liefde. 

 
We besluiten onze gebeden met het ‘Onze Vader’: 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 & inzameling van de gaven  
De 1e collecte is de diaconale collecte voor de wijkdiaconie. U kunt uw gift met vermelding van de datum van deze zondag ook 
overmaken: NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is de Collecte Protestantse Kerk Missionair werk.  
U kunt uw bijdrage ook overmaken (daarbij de datum van de zondag vermelden): NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse 
Wijkgemeente Bergkerk. De 3e collecte is de extra collecte om uw bijdrage voor de eredienst te geven. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken: NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk (o.v.v. 3e collecte). 

   

Slotlied (staande): lied 657, vers 1: allen; vers 2: cantorij; vers 3 en 4: allen 
 
Zending en zegen (staande), met een samen gezongen:  
 
Muziek 

 
 

Er is gelegenheid om koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten. 
We wensen u een goede en gezegende zondag! 


