
 Zondag 2 oktober 2022 
 ‘Het Evangelie naar Europa’ 

 
Voorganger:  ds. Casper van Dongen 

Ambtsdrager: Aaltje Visser Organist: Warner Fokkens 
Lector: Nettie Tichelaar Livestream: Marinus van Kooij 
Kindernevendienst Karen van Drongelen Koster:  Nelleke van Kooij 
 

Klokgelui 
Orgelspel Lied 217 De dag gaat open voor het woord des Heren 
Welkom 
Aanvangslied Lied 209 Heer Jezus, o Gij dageraad (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 78: 1 en 2  Mijn volk, Ik ga geheimen openleggen 
 

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

 
 

 
 

Zingen als glorialied  DE TIEN GEBODEN en de “Hoofdsom der Wet” 
Op de melodie van Psalm 140; berijming Casper van Dongen 
 

1  De tien geboden: hoor de woorden!  Exodus 20:1-17 
 “Ik ben de HEER, die u bevrijdt.  1e gebod 
 Geen and’re goden voor mijn ogen  2e gebod 
 noch afgodsbeeld in ied’re tijd. 
 

2. Houdt mijn Naam hoog, niet ijdel spreken;   3e gebod 
de sabbat is mijn heil’ge dag:   4e gebod 
om vrij en vredig alle weken 
te vieren dat je rusten mag.  ook Deut. 5:6-21 

 

3. Eer vader, moeder, om te leven,  5e gebod 
dood niet en pleeg geen overspel,  6e, 7e gebod 
steel niet, noch vals getuig’nis geven,  8e, 9e gebod 
begeer niet...”, -en het ga je wel.  10e gebod 

 

4. Hoofdsom der wet naar ‘t woord van Jezus:  Matteüs 22: 37-40 
“Heb Gód lief met hárt... ziél... verstánd..  Deut. 6:5 
Hieraan gelijk: bemin je naaste  Leviticus 19:18 
als was ‘t jezelf”, - ‘t gaat hand in hand.  Romeinen 13: 8, 9 

 

Moment met de kinderen -daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst- 
 

Gebed van de zondag  
 

Eerste lezing:  Handelingen 16: 6-14: het Evangelie naar Europa: eerst Filippi, via Troje  (NBV21) 
6 Ze trokken door Frygië en Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te 
verkondigen. 7 Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest 
van Jezus hun niet toe. 8 Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kustplaats Troas bereikten. 9 Daar kreeg Paulus ’s 
nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ 10 
Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat 
God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. 
 



11 We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we 
verder naar Neapolis. 12 Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, 
die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. 13 Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de 
richting van de rivier, naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die 
daar bijeen waren gekomen. 14 Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze 
heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. 
 

Zingen:  Lied 450: 1 en 2 Verblijd u in de Heer te allen tijd 
   (bij de Brief aan de Filippenzen) 
 

Tweede lezing: Filippenzen 2: 1-18  met de oudste Christushymne (2: 5-11) (NBV21) 
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de 
Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in 
streven, één van geest. 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander 
belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5 Laat onder u de 
gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God 
gelijk te zijn, 7 maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de 
mensen, en als mens verschenen 8 heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het 
kruis. 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in 
de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 
12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet 
bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen 
als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. 14 Doe alles zonder morren en tegenspreken,   15 opdat 
u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, 
waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16 Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op 
de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. 17 Zelfs al 
zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, 
dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. 18 Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. 
 

Zingen:  Lied 450: 3  Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft 
 

Overdenking 
Pianospel over  Lied 903   Zou ik niet van harte zingen 
 

Zingen:  Lied 969   In Christus is noch west noch oost 
 

Gebeden  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: 
1e  collecte is de Diaconale collecte bestemd voor de Wijkdiaconie. U kunt uw gift ook overmaken op rekening-

nummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 2 oktober 
2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Protestantse Kerk: Kerk & Israël over te maken op rekening-

nummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 2 oktober 
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. 

Inzameling van de gaven 
 

Slotlied  Lied 162: 1, 5 en 6  In het begin lag de aarde verloren (staande) 
  met oog op 4 oktober: Franciscus-&dierendag  

Zegen, beantwoord met: 
 

 
Orgelspel over  Lied 822  Wij trekken steeds verder 

Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.  
We wensen u een goede en gezegende week! 


