
 
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk –  
Zondag 4 september 2022 / 13e na Pinksteren  

 
Voorganger:  dr. Herbert Wevers 

Ambtsdrager: Anja Drost-Born Livestream: Piet Lock 
Lector: Martha Michielsen-van der Flier Geluid: Marinus van Kooij 
Organist/pianist: Warner Fokkens  Koster:  Anje Broekman-van der Brug 
 
Klokgelui 
 
Orgelspel Lied 215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
 
Welkom 
Aanvangslied Psalm 92: 1, 2 en 4  Waarlijk, dit is rechtvaardig (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 139: 1, 2 en 3 Heer, die mij ziet zoals ik ben 
 

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

 
 

 
 
Zingen glorialied Lied 304 Zing van de Vader die in den beginne 
 
Gebed bij het lezen uit de Bijbel 
 
Eerste lezing: 1 Koningen 19: 8 - 13  (NBV21) 
8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig 
dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9 Daar ging 
hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. 
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10 Elia antwoordde: ‘Ik 
heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de 
Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw 
profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 
11 ‘Kom naar buiten, ‘zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de HEER 
voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen 
aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een 
aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 12 Na de aardbeving was er vuur, 
maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zacht bries.    
13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de 
opening van de grot staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’ 
 
Zingen: Lied 283: 1, 3 en 4 In de veelheid van geluiden 
 
 



 
Evangelielezing:  Marcus 6: 45 - 52 (NBV21) 
45 Meteen daarna gelastte Hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te 
varen, naar Betsaïda; intussen zou Hijzelf de menigte wegsturen. 46 Nadat Hij afscheid van de 
mensen had genomen, ging Hij de berg op om er te bidden. 47 Bij het vallen van de avond was de 
boot midden op het meer, en Hij was alleen aan land. 48 Toen Hij zag de leerlingendoor de hevige 
tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep Hij tegen het einde van 
de nacht over het water naar hen toe, en Hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze Hem over het 
water zagen lopen, dachten ze dat Hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50 Ze 
hadden Hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar Hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Houd 
moed! Ik ben het, wees niet bang.’ 51 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn 
leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er 
met de broden was gebeurd doordat ze hardleers waren. 
 
Zingen  Lied 917:1, 3, 5, en 6 Ga in het schip, zegt Gij 
 
Overdenking 
 
Pianospel over  Lied 362  Hij die gesproken heeft een woord dat gaat 
 
Zingen  Lied 352: 1, 2, 5 t/m 7 Jezus, meester aller dingen 
 
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 Kerk in Actie Werelddiaconaat. U kunt uw gift ook over-

maken op rekeningnr. NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 4 september 
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 4 september 
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 723 Waar God de Heer zijn schreden zet (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 
Orgelspel over Lied 765  Gij hebt met uw brede gebaren 
 
 

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

 


