
 
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk –  
Zondag 11 september 2022 / 14e na Pinksteren  

 
 
  Voorganger: dr. Paul Sanders 
Ambtsdrager: Ada Hoek-Verheij Livestream: Piet Lock 
Lector: Anje Broekman-van der Brug Geluid Cees Kaas 
Organist/pianist: Warner Fokkens  Koster:  Reint Veninga 
 
Klokgelui 
 
Orgelspel Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal 
 
Welkom 
 
Aanvangslied Lied 382 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen (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 8: 1, 3 en 4 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
 
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: Jesaja 58: 13-14 (NBV21) 
 

13 Wanneer je je voeten rust gunt op de sabbat 
en geen handel drijft op mij heilige dag, 
wanneer je de sabbat als een dag van vreugde ziet, 
de dag van de HEER als een heilige dag, 
wanneer je hem in ere houdt door niet je gang te gaan, 
geen handel te drijven of zaken te bespreken, 
14 dan vind je vreugde in de HEER. 
Ik zal je voeren over de hoogste bergen 
en je laten genieten van het land 
dat Ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. 
De HEER heeft gesproken! 

 
Zingen: Lied 365: 1 en 2 Wij dragen onze gaven 
 
 



 
 
Evangelielezing:  Marcus 2: 23-28 (NBV21) 
23 Toen Hij op sabbat eens door de korenvelden liep, begonnen zijn leerlingen onderweg aren te 
plukken. 24 ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen Hem. ‘Waarom doen ze iets dat op de sabbat niet 
mag?’ 25 Maar Hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn 
metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26 Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was 
toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze 
ook aan zijn mannen t eten.’ 27 En Hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de 
mens voor de sabbat; 28 en dus is de Mensenzoon ook heer over de sabbat.’  
 
Zingen  Lied 162: 1 en 6 In het begin lag de aarde verloren 
 
Overdenking 
 
Pianospel over Lied 286  Waar de mensen dwalen in het donker 
 
Zingen  Lied 978: 1, 3 en 4 Aan U behoort, o Heer der heren 
 
 
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 

rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 11 september 
2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Protestantse Kerk Jong Protestant over te maken op 

rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 11 sept 
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 871 Jezus zal heersen waar de zon (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 
Orgelspel over Lied 841  Wat zijn de goede vruchten 
 
 
 

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


