
 

 

 Zondag 13 november 2022 
 3e zondag van de Voleinding 

 
 

In deze dienst zullen door Aaltje Visser, voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Bergkerk, 
aan onze gemeente worden verbonden ds. Marja Flipse, als tijdelijke en ds. Marjan Zebregs als ambulante predikant. 
 

 Voorganger: ds. Marja Flipse 
Ambtsdrager: Gerdie van der Kolk Livestream: Marinus van Kooij 
Lector: Annelies Rijke  Geluid Cees Kaas 
Organist/pianist: Warner Fokkens  Koster:  Reint Veninga 

 
Orgelspel Lied 754 Liefde Gods die elk beminnen 
 

Welkom 
Aanvangslied Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis  (staande) 
 

Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
    (gemeente gaat zitten) 
 

Moment van verbinden beide predikanten door Aaltje Visser 
Gevolgd door zingen Lied: 360: 1 en 4  Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ 
 
 

Psalm van de zondag Psalm 90: 1, 2, 8 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
 

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

 
 

 
 

Zingen glorialied Lied 704 Dank, dank nu allen God 
 

Gebed van de zondag 
 

Eerste lezing: Jesaja 43: 1-5a, 16-19  (NBV21) 
Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 
2 Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet 
verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
3 Want Ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, 
Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. 
4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je 
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 

ja alle volken om jou te behouden. 
5 Wees niet bang, want Ik ben bij je. 
 
16 Dit zegt de HEER, 
die een weg baande door de zee 
en een pad door machtige wateren, 
17 die paarden en wagens liet uitrukken, 
een heel leger van geweldenaars – 
daar lagen ze, en ze stonden niet meer op, 
ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. 
18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
denk niet terug aan het verleden. 
19 Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 

 



 

 

Zingen: Lied 686  De Geest des Heren heeft 
 
Evangelielezing:  Johannes 2: 1-11  (NBV21) 
Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn 
leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen 
Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 
Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6 Nu stonden 
daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 
7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei Hij: ‘Schep er 
nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het 
water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het 
water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn 
gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu 
bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn 
leerlingen geloofden in Hem. 
 

Zingen  Lied 791: 1, 2, 5, 6  Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
Overdenking 
 
Pianospel over Lied 757  Swing low, sweet chariot 
 

Zingen  Lied 816  Dat wij onszelf gewonnen geven 
 
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 overmaken op 

rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 13 november 
2e collecte is bestemd voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente Bergkerk, over te maken op 

rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 13 november 
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 
 

Slotlied  Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 

Orgelspel over Lied 425  Vervuld van uw zegen 
 

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


