
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk 
Zondag 29 januari 2023 
4e zondag na Epifanie   

 
 

Voorganger:  ds. Axel Wicke Organist: Warner Fokkens 
Ambtsdrager: Ineke Rog-Ammeraal Livestream: Andreas Rodler 
Lector: Ada Hoek-Verheij Koster:  Anje Broekman-van der Brug 
 
 

Orgelspel over  Lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker 
 

Welkom 
 

Aanvangslied Lied 217: 1 t/m 4  De dag gaat open voor het woord des Heren (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 145: 1,2,3,5 O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 
 
Zingen glorialied Lied 146a: 1, 4  Laat ons nu vrolijk zingen 

 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Sefanja 3: 9-17   (NBV21) 
9 Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, 
zij zullen de naam van de HEER aanroepen, 
ze zullen Hem dienen, zij aan zij. 
10 Van over de rivieren van Nubië 
zullen zij die mij vereren 
maar die Ik verstrooid had, 
Mij hun offergaven brengen. 
11 Op die dag hoef je je niet meer te schamen 
voor alle daden waarmee je tegen Mij in opstand 
kwam. 
Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je midden 
verdwijnen, 
op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. 
12 Ik zal een arm en zwak volk binnen je muren 
achterlaten 
dat in de naam van de Heer een toevlucht vindt. 
13 Wie er van Israël overblijven, zullen niet langer 
onrecht doen, 
ze zullen geen leugens spreken, 
uit hun mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. 

Ze zullen weiden en rustig liggen, door niemand 
opgeschrikt 
 
14 Jubel, vrouwe Sion, 
zing van vreugde, Israël, 
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 
15 De HEER heet het vonnis over jou tenietgedaan 
en je vijand verdreven. 
De HEER, de koning van Israël, is in je midden, 
je hebt geen kwaad meer te vrezen. 
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen: 
‘Wees niet bang, Sion! 
Laat de moed niet zinken!’ 
17 DE HEER, je God, zal in je midden zijn, 
Hij is de held die je bevrijdt. 
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, 
in zijn liefde zal Hij zwijgen, 
in zijn vreugde zal hij over je jubelen. 

 

 
Zingen: Lied 176: 1, 2, 3, 6 Om Sions wil zwijg ik niet stil 
 



 
Tweede lezing:  1 Korintiërs 1: 18-31 (NBV21) 
18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht 
van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de 
verstandigen zal Ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft 
God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de 
wereld Hem niet door haar wijsheid gekend, en daarom besloot Hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van 
onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een 
gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, 
zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het 
zwakke van God is sterker dan mensen.  
26Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke 
maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de 
ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, 
heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, 
wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan de mens zich tegenover God op iets 
beroemen. 30 Maar u bent door Hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn 
wij rechtvaardig en heilig, en in Hem zijn wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op 
iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ 
 

Zingen  Lied 882: 1, 2, 5 Allerhoogste God, heilig en glorierijk 

 
Overdenking 
 
Pianospel over  Lied 837  Iedereen zoekt U, jong of oud 
 
Zingen  Lied 1001  De wijze woorden en het groot vertoon 
 
 

Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gezongen  

   
 

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 29 januari 
2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor Protestantse Kerk Jong Protestant over te maken op 

rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 29 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 763 Zij zullen de wereld bewonen  (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 

Orgelspel over Lied 903  Zou ik niet van harte zingen 
 

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


