
 
Zondag 28 augustus 2022 / 12e na Pinksteren 
 ‘DE PSALMEN ALS LIED EN GEBED’  

 
Voorganger:  ds. Casper van dongen Livestream: Marinus van Kooij 
Ambtsdrager/lector:Ada Hoek-Verheij Geluid: Cees Kaas 
Organist: Warner Fokkens  Koster:  Nelleke van Kooij-Tanja 
 
Klokgelui 
Orgelspel Lied 213 Morgenglans der eeuwigheid 
 

Welkom 
Aanvangslied Psalm 100  Juich Gode toe, bazuin en zing (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 113: 1 en 2  Prijs, halleluja, prijs de Heer 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 
Zingen glorialied Lied 654: 1, 5 en 6 Zing nu de Heer, stem allen in 
 

Gebed van de zondag 
 

Zingen Psalm 87: 1 en 4 Op Sions berg sticht God zijn heilige stede 
 

Oude Testament lezing: Psalm 87 (NBV21) 
Van de Korachieten, een psalm, een lied 
 

2 Boven alle steden van Jakob 
heeft de HEER de poorten van Sion lief, 
zijn vesting op de heilige bergen. 
3 Van u wordt met lof gesproken, 
stad van God.         sela 
 
4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. 
Filistea, Tyrus en Nubië 
zijn alle hier geboren.’ 

 

 

5 Met recht kan men van Sion zeggen: 
‘Welk volk ook, het is hier geboren, 
de Allerhoogste houdt Sion in stand.’ 
 
6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER: 
‘Dit volk is hier geboren.’          sela 
7 En dansend zingen zij: 
‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’ 

 
Zingen: Psalm 150: 1 Loof God, loof Hem overal 
 
Nieuwe Testament lezingen:  Kolossenzen 3: 16-17 en Matteüs 26: 26-30 (NBV21) 
Kolossenzen 3: 
16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle 
wijsheid, zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade 
ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt 
door Hem. 
 



 
Matteüs 26: 
26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de 
leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En Hij nam een beker, sprak 
het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, 
het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: 
vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie 
opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, 
vertrokken ze naar de Olijfberg. 
 
Zingen  Psalm 150: 2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
 
Overdenking  
 
Pianospel over Lied 653 U kennen, uit en tot U leven 
 
Zingen  Lied 971  Zing een nieuw lied voor God de Here 
 
 

Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gesproken of gezongen acclamatie: 

   
 
Onze Vader zingen Lied 369b 
 
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 28 augustus 

2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Haastu, over te maken op rekeningnummer  
 NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 28 augustus 
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 657: 1, 2 en 4 Zolang wij ademhalen (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
Orgelspel over Lied 747 Eens komt de grote zomer 
 
 

Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 

Vanaf 11.30 uur geeft Warner Fokkens weer een koffieconcert op het Kloporgel. 
Hij zal delen spelen van een Italiaans concert van J.S. Bach, The Hornipe van G.Fr. Händel,  

The beginning van M. Schütz, en van de Italiaanse componist Zingarelli 
ter afsluiting kunt u luisteren naar een eigen improvisatie van Warner. 

Het concert wordt u aangeboden door de kerkenraad. 
 

We wensen u een goede en gezegende zondag! 


