
 

Protestantse Wijkgemeente Bergkerk –  
Zondag 7 augustus 2022 / 9e na Pinksteren  
 

Voorganger: ds. Olivier Elseman Organist: Warner Fokkens 
Ambtsdrager: Ineke Rog-Ammeraal Livestream: Piet Lock 
Lector: Anje Broekman-van der Brug Geluid: Marinus van Kooij 
   Koster:  Anje Broekman-van der Brug 
 
Klokgelui 
Orgelspel rond  Lied 737  Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis, wanneer 
 
Welkom 
 

Aanvangslied Lied 314 Here Jezus om uw Woord (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 146: 1 en 3 Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 
 
 

Zingen glorialied Lied 747: 1 en 8  Eens komt de grote zomer 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Jesaja 65: 17 – 20, 25b  
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 
17Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand 
ooit nog voor de geest. 18Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 19Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen geween 
of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20Geen zuigeling zal daar meer zijn, die slechts enkele dagen leeft, geen 
grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt 
als vervloekt. 25bNiemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, - zegt de HEER. 
 
Zingen Gezang 106: 1 en 2  Het einde aller dingen is nabij Uit Liedboek 1973 

 

 
 

 
 
 
 
 
2. Staat voor elkander open, dient elkaar, 

Ieder gelijk hij gaven heeft gekregen; 
maakt om u heen het heil des Heren waar 
en deelt met een ruim hart Gods grote zegen. 



 
 
Evangelielezing:  Lucas 12: 32; 35-46 
32Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid zijn Koninkrijk geschonken. 
 
35Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, 36en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer 
hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. 37Geluk-kig de knechten die 
de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en 
hen bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo aantreft , ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken 
van de dag. 39Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis 
hebben laten inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet 
verwacht. 
41Petrus vroeg: ‘Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen?’ 42De Heer antwoordde: ‘Wie is de 
betrouwbare en verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te 
geven dat hun toekomt? 43Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 44Ik verzeker jullie: hij zal 
hem aanstellen over alles wat hij bezit. 45Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de 
knechten en dienstmeisjes gaat slaan, en zich te buiten gaat aan voedsel en drank, 46dan komt de heer van die dienaar 
op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip, dat hij niet kent, en dan zal hij hem de zwaarste straf 
opleggen en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. 

 
Zingen  Lied 751  De Heer verschijnt te middernacht 
 

Overdenking 
 
Pianospel over   Lied 766  Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 
 
Zingen  Lied 827: 1.2.4  Mensen, wij zijn geroepen om te leven  
 
Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met 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 Baby Bullen Bank. U kunt uw gift ook overmaken op 

rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 7 augustus 
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 7 augustus 
3e collecte is de collecte bestemd voor de eredienst. Eveneens over te maken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. 3e collecte. 
 

Inzameling van de gaven  (tijdens orgelspel) 
 
Slotlied  Lied 422 Laat de woorden die we hoorden (staande) 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 

Orgelspel over  Lied 755:  Toch overwint eens de genade 
 
 

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


