
 Protestantse Wijkgemeente Bergkerk 
 Zondag 27 november 2022 
 1e Advent  

 
Voorganger:  Sity Smedinga Organist: Jan Pieter Coumou 
Ambtsdrager: Aaltje Visser Livestream: Marinus van Kooij 
Lector: Hans Grosheide  Geluid Cees Kaas 
Kindernevendienst: Karen van Drongelen/Annelies Rijke Koster:  Nelleke van Kooij 
 

Orgelspel  Cantilène  van Jozef Reinberger 
 

Welkom 
 

Aansteken van de kinder- en adventskaarsen 
Zingen: Projectlied 2022: Levenslicht (Melodie: LB 469) 

Eerste zondag Batseba 
Ik zing van het licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 

Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon 

Daarna gaat het licht met de kinderen naar de nevendienst. 
 

Aanvangslied Lied 283: 1 t/m 3 In de veelheid van geluiden (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 Lied 25a  Mijn ogen zijn gevestigd 
 

Kyriegebed Lied 368d Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
 

Gebed van de zondag 
 

Enkele inleidende woorden op de lezingen. 
 

Eerste lezing: 1 Koningen 1: 15-18; I Koningen 2: 19-21; Psalm 27: 1-5 (NBV21) 
15 Batseba ging het vertrek binnen waar de oude koning werd verzorgd door Abisag uit Sunem. 16 Ze knielde voor de 
koning neer en boog diep voorover, en hij vroeg haar wat ze wenste. 17 ‘Mijn heer,’ antwoordde ze, ‘u hebt me bij de 
HEER, uw God gezworen: “Jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten.” 18Maar nu is buiten 
uw medeweten Adonia tot koning uitgeroepen. 
19 Batseba ging naar de koning om met hem over Adonia te spreken. De koning stond op, kwam haar tegemoet en 
knielde voor haar. Toen ging hij weer zitten en liet voor de koningin-moeder een tweede troon aandragen. Ze nam 
plaats aan zijn rechterhand 20 en zei: ‘Ik heb een klein verzoekje aan u, alstublieft, weiger het me niet.’ De koning 
antwoordde: ‘Vraagt u maar moeder, ik zal het u niet weigeren’. 21 Batseba vroeg: ‘Kan uw broer Adonia de hand 
krijgen van Abisag uit Sunem?’ 
1 De Heer is mijn licht, mijn behoud,  
wie zou ik vrezen? 
Bij de Heer is mijn leven veilig,  
voor wie zou ik bang zijn?  
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af  
om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij,  
maar zij struikelden, zij vielen. 
3 Al trok een leger tegen mij op,  
mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij,  

nog zou ik mij veilig weten. 
4 Ik vraag aan de Heer één ding,  
het enige wat ik verlang:  
wonen in het huis van de HEER  
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de Heer te aanschouwen,  
Hem te ontmoeten in zijn tempel. 
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,  
Hij tilt mij hoop op een rots. 

 

Zingen: Lied 221: 1 en 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht 



 
Evangelielezing: Lucas 19: 37-48   (NBV21) 
 
37 Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem 
God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend Hij die komt als koning, in de naam 
van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar Hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het 
uitschreeuwen.’ 41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze 
dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat 
je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de 
grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods 
ontferming niet hebt herkend.’ 
45Hij ging naar de tempel, waar Hij de handelaars begon weg te jagen, 46 met de woorden: ‘Er staat geschreven: “Mijn 
huis moet een huis van gebed zijn,” maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf Hij onderricht in 
de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden Hem uit de weg ruimen, 48 maar ze 
wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. 
 

Zingen Lied 1003: 1 t/m 4 Stil is de straat 
 
Overdenking 
 
Orgelspel    een Menuet   van Johan Sebastiaan Bach 
 

Zingen Lied 605 De toekomst is al gaande 
 
Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gezongen acclamatie: 

Lied 368C Doe lichten over ons uw aangezicht 
 
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 27 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 27 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 993 Samen op de aarde  (staande) 
  

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 
Orgelspel   Cantilène Mélancholique   van Margaretha Christina de Jong 
 
 
 

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


