
 

  

 

Zondag 14 augustus in de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld 
Ambtsdrager: Aaltje Visser 
Diaken: Margriet den Heijer 
Organist: Warner Fokkens 

Lector: Nettie Tichelaar 
Koster: Reint Veninga 
Geluid: Cees Kaas 
Livestream: Theus van den Broek

 
Wij vieren vandaag het avondmaal: we zijn verbonden met God en met elkaar. We vieren het avondmaal lopend. Ook thuis kunt 
u meevieren: als u brood en wijn/druivensap klaarzet, vieren we in verbondenheid! 

 
Muziek over lied 276: ‘Zomaar een dak boven wat hoofden’ 
 
Welkom  
 
Psalm 84: 1 en 2 (staande) 
 
Bemoediging (staande): 
 ambtsdrager:   Wij zoeken onze hulp bij de Heer,
 allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!        
 
Drempelgebed (staande)       - daarna  gaat de gemeente zitten - 
 
Zingen: psalm 84, vers 4 
 
Een paar woorden bij deze zondag 
 
Als smeekgebed en glorialied zingen wij lied 274 (bij vers 3 - het gloria! - gaan we staan) 
 
Gebed van de zondag  
 
Eerste lezing: Psalm 84 (NBV21)
1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.  
Van de Korachieten, een psalm. 
2Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten. 
3Van verlangen smacht mijn ziel 
naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen 
om de levende God. 
4Zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
5Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij U loven.  
6Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar U. 
7Trekken zij door een dal van dorheid, 

door hen verandert het in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
8Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 
9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luis-
ter naar mij, God van Jakob.  
10God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
11Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
liever op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 
12Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert Hij niet 
aan wie oprecht hun weg gaan. 
13HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op U vertrouwt. 

 
Lied 388, vers 1 en 3
 
Tweede lezing: Lucas 9:12 t/m 17 (NBV21) 
12Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden: ‘Stuur de mensen weg, dan kunnen ze naar 
de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een 
afgelegen plaats.’ 13Maar Hij zei tegen hen: ‘Geven jullie hun te eten.’ Ze zeiden: ‘We hebben maar vijf broden en  



 

  

 

 
twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen?’ 14Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten.’ 15Ze deden 
wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. 16Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, 
keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen 
aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. 17De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood 
die overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol. 

 
Lied 388, vers 4 en 5 
 

Overdenking & muziekmoment over lied 837: ‘Iedereen zoekt U, jong en oud’ 
 
Voorbeden en stil gebed, waarbij we telkens zingen: 

 
 
Mededelingen & inzameling van de gaven  
De 1e collecte is voor de wijkdiaconie. U kunt uw gift met vermelding van de datum van deze zondag ook overmaken: NL92 INGB 
0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is voor kerk en pastoraat van de wijkgemeente. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken (daarbij de datum van de zondag vermelden): NL21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. 
De 3e collecte is de extra collecte om uw bijdrage voor de eredienst te geven. Ook deze bijdrage kunt u overmaken: NL21 INGB 
0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk (o.v.v. 3e collecte). 

 
Uitnodiging tot de Maaltijd 
 
Vredegroet: 
Voorganger: De vrede van God zij altijd met u! 
Allen: VREDE OOK MET U! 
Voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus.   
WIJ BRENGEN ELKAAR DE VREDEGROET! 
 
Als tafelgebed zingen wij lied 390, vers 1 t/m 5 
 
Samen bidden wij het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid): 
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. 
 
Gemeenschap van brood en beker 
 
Dankgebed 
 
Slotlied (staande): lied 653, vers 1, 2 en 7 
 
Zending en zegen, met gezongen Amen: 
 
Muziek over lied 834: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
 

Er is koffie en thee, ruimte voor ontmoeting en gesprek. En daarna is er een gemeentelunch! 
We wensen u een goede en gezegende zondag! 


