
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk 
Zondag 8 januari 2023 

1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer 
 

 
 

Voorganger:  ds. Nel van Dorp 
Ambtsdrager: Aaltje Visser Livestream: Piet Lock 
Lector: Martha Michielsen Geluid: Marja Bosman 
Organist / pianist: Warner Fokkens  Koster:  Reint Veninga 
 
Klokgelui 
 
Orgelspel Lied 215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
 
Welkom 
 
Aanvangslied Lied 221  Zo vriendelijk en veilig als het licht  (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 Psalm 100 Juich Gode toe, bazuin en zing 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 
 
Zingen glorialied Lied 304 Zing van de Vader die in den beginne (staande) 
 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Jesaja 42: 1 - 9   (NBV21) 
1 Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3 het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4 Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
 
5 Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgespreid 
met alles wat zij voortbrengt, 

die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6 In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het 
volk 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7 om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
8 Ik ben de HEER, dat is mijnnaam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 
9 Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 

 



 

Zingen: Lied 459: 1,2, 6,7 Ik breng een rechter aan het licht 
 
Evangelielezing:  Matteüs 3: 13 - 17  (NBV21) 
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14 Johannes 
probeerde Hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U 
naar mij?’ 15 Maar Jezus antwoordde: “Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en 
al tot vervulling te brengen.” Toen deed Johannes het. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water 
omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem 
neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ 
 

Zingen  Lied 524  Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan 
 
Overdenking 
 
Pianospel over Lied 356  O God die uit het water 
 
Zingen  Lied 512: 1,2,5,6,7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
 
 

Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gesproken of 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 de Wijkdiaconie. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer 

NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 8 januari 
2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Haastu, dat activiteiten voor studenten organiseert, over te maken 

op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 8 januari 
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 425 Vervuld van uw zegen (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 

Orgelspel over Lied 518  Hoe helder staat de morgenster 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


