
 

  

 

Zondag 21 augustus 2022 in de Bergkerk
Voorganger: ds. Martine Nijveld 
Ambtsdrager: Ineke Rog 
Lector: Martha Michielsen 
Organist: Warner Fokkens 

Koster: Nelleke van Kooij  
Fotograaf: Herman Hartman 
Livestream: Andreas Rodler 
Geluid: Marinus van Kooij 

 
Vandaag vieren we het feest van de doop. De doop wordt bediend aan Mauk, zoontje van Remi van Zwet en Marieke Smits, 
broertje van Linde. Er is vandaag ook kindernevendienst (o.l.v. Madelein van der Plas, Els van der Sloot en Gerda Keuzenkamp).

 

 
Muziek: lied 215 – ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
 
Welkom 
 
Lied 612, vers 1 (staande) 
 
Bemoediging en drempelgebed (staande): 
ambtsdrager:    Wij zoeken onze hulp bij de Heer, 
allen (in kerk en thuis):  die hemel en aarde gemaakt heeft!     
ambtsdrager:   Die de morgen ontbood  

en het licht hebt geroepen,  
allen (in kerk en thuis):  zegen ook ons met uw licht!   - hierna gaat de gemeente zitten - 
 
Lied 612, vers 3 
 
Inleidende woorden op de doop  
 
De dopeling, Mauk, wordt binnengedragen. Daarbij zingen we: lied 354, vers 1 en 3 
 
Doopgebed 
 
Alle kinderen zijn welkom voorin de kerk. Samen vullen we de doopvont met water. 
  
Bediening van de doop aan Mauk van Zwet – met zegenwens 
 
Lied 935, vers 1, 2 en 3 (als liedje van Linde) 
 
Belofte van de ouders 
Willen jullie je kind ontvangen als kind van God en beloven jullie hem met liefde en zorg te omringen?  
Willen jullie hem de verhalen vertellen van God en mensen en beloven jullie hem kennis  
te laten maken met het evangelie van Jezus Christus?  
Willen jullie hem voorgaan op de weg naar die nieuwe wereld, waar brood en liefde is – genoeg voor allen? 
 
Verwelkoming door de gemeente (staande): 
voorganger:  
Gemeente, wilt u Mauk welkom heten in ons midden,  
wilt u hem dragen in uw gebeden, wilt u een thuis voor hem zijn, een plek waar je veilig bent, 
en waar Mauk samen met anderen kan zoeken naar wat goed is en het leven dient. 
allen:   
Welkom, Mauk! Welkom in ons leven! 
Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden! 
 
Zingen (staande): lied 218, vers 2, 3 en 4    - daarna gaat de gemeente zitten -  

 



 

  

 

 
Mauk krijgt een cadeau van de gemeente 
 

- de kinderen gaan met het LICHT naar hun eigen ruimte  - 

 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het evangelie: Lucas 8: 22-25 (NBV21) 
22Op een van die dagen stapte Hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen: ‘Laten we naar de 
overkant van het meer gaan,’ en ze voeren het meer op. 23Onderweg viel Hij in slaap. Er kwam een hevige 
storm opzetten, zodat de boot water maakte en dreigde te zinken. 24Ze maakten Hem wakker en riepen: 
‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de 
wind liggen en kwam het water tot rust. 25Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrok-
ken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoor-
zamen?’ 
 
Lied 362, vers 1  
 
Overdenking 
 
Muziekmoment: improvisatie op lied 675, ‘Geest van hierboven’ 
 
Lied 675, vers 1 en 2 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed, waarbij we telkens zingen: 
                   ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,  
                    steeds weer zoeken mijn ogen naar U’ (refrein lied 25b)  
 
We besluiten onze gebeden met het ‘Onze Vader’: 
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 en inzameling van de gaven  
De 1e collecte is de diaconale collecte ‘School van Barmhartigheid’ (project van StekJong i.s.m. middelbare scholen). U kunt 

uw gift o.v.v. 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 (o.v.v. de datum van de zon-
dag): 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. U kunt uw bijdrage ook overmaken: NL21 INGB 
0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk (o.v.v. 3e collecte). 

 
- de kinderen komen terug in de kerk met hún cadeau voor Mauk   - 

   

Slotlied (staande): ‘De steppe zal bloeien’, lied 608, vers 1, 2 en 3 
 
Zending en zegen (staande), met een samen gezongen:  
 
Muziek: lied 686 - ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt’ 
 

Voorin de kerk kunt u de doopouders geluk wensen. Achterin de kerk en in de hal is koffie en thee: tijd en 
ruimte om elkaar te ontmoeten. We wensen u een goede en gezegende zondag! 


