
 Protestantse Wijkgemeente Bergkerk 
 Zondag 4 december 2022 
 2e Advent  

 
Voorganger: ds. Piet Schelling 

Ambtsdrager/lector: Anja Drost-Born Livestream: Piet Lock 
Organist/pianist Warner Fokkens Geluid Marinus van Kooij 
Kindernevendienst: Ada Hoek-Verheij  Koster:  Nelleke van Kooij-Tanja 

 
Orgelspel Lied 440 Ga, stillen in den lande 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kinder- en adventskaarsen 
Zingen: Projectlied 2022: Levenslicht (Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 

Tweede zondag Ruth 
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? 
 

Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Betlehem. 

Daarna gaat het licht met de kinderen naar de nevendienst. 

 
Aanvangslied Lied: 441: 1 Hoe zal ik U ontvangen (staande) 
  welkomstlied voor de advent 

 
Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
    (gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van de zondag: Psalm 113: 1 en 3 Prijs, halleluja, prijs de Heer 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 

 
Gebed van de zondag: met drie gebedsintenties; elke eindigt met ‘Daarom vragen wij U’ 

hierna samen de eerste drie regels van Lied 675 zingen: 
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 

Organist speelt het eerst voor, daarna zingen we de tekst eenmaal; vervolgens komen de intenties. 

 
Bij de lezing en de uitleg 
 
Zingen:   Wie kan er zonder dromen (tekst: Piet Schelling; melodie: Lied 444) 
 
Wie kan er zonder dromen 
in deze wereldtijd 
van blijven, gaan en komen, 
vervuld van vrees en strijd? 

 
Zal eens de dag verschijnen 
waarop de vrede wint? 
Geen angst meer op de pleinen, 
het goede wordt bemind. 

 



 
Eerste lezing: Ruth 4: 13-17    (NBV21) 
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar 
zwanger worden en zij baarde een zoon. 14 De vrouwen zeiden tegen Naomi: ‘Geprezen zij de 
HEER, die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Moge zijn naam in Israël 
blijven voortbestaan! 15 Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent, 
want je schoondochter, die je liefheeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard.’ 
16 Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. 17 De 
buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden 
hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. 
 
Zingen: Lied 463: 1 en 4  Licht in onze ogen 
 
Evangelielezing I:  Lucas 1: 26-31  (NBV21) 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje 
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria 
en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, 
de Heer is met je.’ 29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die 
begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft 
je zijn gunst geschonken. 31 Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem 
Jezus noemen’ 
 
Zingen  Lied 464: 3 en 4 Een engel spreekt een meisje aan 
 
Evangelielezing II :  Lucas 1: 39-45   (NBV21) 
39 Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, 40 waar ze het 
huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. 41 Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest 42 en riep luid: ’De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! 43 Wie ben ik dat de 
moeder van mijn Heer naar mij toe komt? 44 Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde 
op in mijn schoot. 45 Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling 
zullen gaan.’ 
 
Zingen  Lied 464: 5 en 6 De hemel spreekt, de aarde lacht 
 
 

Overdenking: met als motto:   ‘De groet als schepper van hoop’ 
 
Pianospel  Lied 442  Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 
Zingen  Lied 751: 1, 2, 5 De Heer verschijnt te middernacht 
 
 

Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gezongen acclamatie, na de woorden  
‘Zo bidden wij samen’ 

    
 

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 4 december 
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 4 december 
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:   ‘Messiaans verlangen’ - een adventslied  

(tekst: Piet Schelling; melodie Ode an die Freude, van L. van Beethoven) 

 

 

 
Tijd van messiaans verlangen 
 
tijd van ongekend geluk 
 
tijd van liefdevol ontvangen 
 
tijd van leven zonder druk. 
 
Lieve Heer, hang deze tijden 
 
als een mantel om ons heen, 
 
die de kilte van het lijden  
 
zal verdrijven, ongemeen.  
 
 
 

 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 
Orgelspel over Lied 438  God lof! Nu is gekomen 
 
 

 
Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 

 

Vanaf 11.30 uur geeft Warner Fokkens weer een koffieconcert, op het Kloporgel, 
dat u wordt aangeboden door de kerkenraad. 

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 

We wensen u een goede en gezegende zondag! 
 


