
 

  

 

Welkom in de kerkdienst op zondag 25 september 2022 in de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld 
Ambtsdrager: Anja Drost-Born 
Organist: Warner Fokkens 
M.m.v. de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele 
Kindernevendienst: Karen van Drongelen 

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

 
In deze dienst neemt ds. Martine Nijveld afscheid van de gemeente rond de Bergkerk. Voor deze gelegenheid is de cantorij  
uitgebreid met oud-leden en gastleden. Ook Astrid Jeremic werkt mee (als solist) en Peter Spierings speelt dwarsfluit. 

 
Muziek: Andante Cantabile (Serenade) van J. Haydn 
 
Welkom  
 
Lied 212 (staande), vers 1 (cantorij), 2 en 4 (allen)    
 

Bemoediging (staande): 
 ambtsdrager:   Wij zoeken onze hulp bij de Heer,
 allen:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT!        
 ambtsdrager:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
 allen:   EN HEEL DE SCHEPPING VASTHOUDT! 
 
Als drempelgebed zingen we (staande): lied 295 
(voorzang: cantorij en solisten Astrid en Martine; refrein: allen)  - hierna gaat de gemeente zitten - 

 
Kyriegebed, afgesloten met het Andante uit een sonate van C. Stamitz  
 
Glorialied (staande): psalm 146, vers 1, 2 en 4  
 
Moment met de kinderen  - daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst -  
 
Eerste lezing: Psalm 146 (NBV21/licht bewerkt MN) 
1Halleluja! 
Loof de HEER, mijn ziel. 
2De HEER wil ik loven zolang ik leef, 
mijn God bezingen zolang ik besta. 
3Vertrouw niet op mensen met macht, 
op een sterveling, bij wie geen redding is. 
4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, 
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
5Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp hebben, 
wie hun hoop vestigen op de HEER, hun God, 
6die hemel en aarde heeft gemaakt, 
de zee en alles wat daar leeft, 
die trouw is tot in eeuwigheid, 

7recht doet aan de verdrukten, 
brood geeft aan de hongerigen. 
De LEVENDE bevrijdt de gevangenen, 
8de LEVENDE opent de ogen van blinden, 
de LEVENDE richt de gebogenen op, 
de LEVENDE heeft de rechtvaardigen lief, 
9de LEVENDE beschermt de vreemdelingen, 
wezen en weduwen steunt Hij, 
maar goddelozen richt Hij te gronde. 
10De HEER is koning tot in eeuwigheid, 
je God, Sion, van generatie op generatie. 
Halleluja! 

Lied 146b (een canon bij psalm 146) 
1e keer cantorij, 2e keer allen, 3e en 4e keer in canon in twee groepen: orgelzijde en Uitzichtzijde. 

 
Tweede lezing: Matteüs 6:19-23 (NBV21) 
19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te  
stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te 
stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 
22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar als je oog troe-
bel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! 



 

  

 

 
Lied 605, vers 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 en 5 (allen) 
 
Overdenking  
 
Muziekmoment over lied 802: ‘Door de wereld gaat een woord’ (vleugel) 
 
Lied 697, voorzang door Astrid (vers 1, 3 en 5) en Martine (vers 2 en 4); refrein door cantorij en allen  
 

Voorbeden en stil gebed, waarbij we telkens zingen: 

 
 
Samen bidden wij 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 & 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 INLIA, een organisatie vanuit verschillende geloofsgemeenschappen, die hulp biedt aan asiel-
zoekers en vluchtelingen in nood. Ook ondersteunt INLIA kerken en andere organisaties bij de zorg voor asielzoekers. 
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). 
 
Tijdens de collecte: A. Dvorak – 2 Psalmen: Der Herr ist mein Hirte en Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen 
 

- de kinderen komen terug in de kerk    - 

 
Ritueel moment van afscheid (door de ouderling van dienst) 
 
Slotlied (staande) 423, vers 1 t/m 3  
 
Zending en zegen (staande),  
waarna we (in plaats van het gezongen Amen) lied 426 zingen: zo groeten en zegenen wij elkaar.  
1e keer: cantorij (Engels), 2e keer: allen (Engels), 3e keer: allen (Nederlands) 
 
 

Wilt u na de zegen weer gaan zitten? Er volgen enkele toespraken. 
Aansluitend is er koffie en thee, gelegenheid om elkaar te ontmoeten en Martine en Theus te groeten. 


