
 
Protestantse Wijkgemeente Bergkerk – 

zondag 5 februari 2023 
5e zondag na Epifanie / Septuagesima  

 

Viering Heilig Avondmaal. We vieren het avondmaal lopend. 
 

Voorganger: ds. Olivier Elseman 
Ambtsdrager: Dick Verwaart Organist/pianist: Warner Fokkens 
Lector: Ada Hoek-Verheij Livestream: Marinus van Kooij 
Cantorij o.l.v.: Christi van de Hauw-Scheele Geluid: Marja Bosman 
Kindernevendienst: Karen van Drongelen Koster: Anje Broekman-van der Brug 
 

Orgelspel over Lied 393 Als ik in deze stille tijd 
 

Welkom 
 

Aanvangslied Lied 283: 1, 3, 4  In de veelheid van geluiden  (staande) 
  1 en 4 allen, 3 cantorij 
 

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 62: 1 en 5  Mijn ziel is stil tot God mijn HEER 
 
Kyrie- en Gloriahymne Lied 299-f  ‘Glorie de Eeuwige’ voorzang door cantorij  
   Na het Kyrie en vóór: Tegen het donker ….. gaan we staan. 
 

Aansteken van de kinderkaars 
Daarna gaan de kinderen met het licht naar de nevendienst 
 

Gebed van de zondag 
 

Eerste lezing: 1 Korintiërs 2: 1-5  
1 Broeders en Zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet 
over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die 
over Jezus Christus – de gekruisigde. 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en 
onzeker. 4 De boodschap, die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht 
van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. 
 

Zingen  Lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt 
  1 en 3 cantorij, 2, 4 en 5 allen 
 

Evangelielezing:  Matteüs 5: 13-16 Zout en Licht 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden 
gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Je steekt ook 
geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie 
goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 

Zingen  Lied 838: 1  O Grote God die liefde zijt 
 
 

Overdenking 
 
 

Piano-improvisatie over Lied 385  De tafel van samen 
 



 
 
Gebeden  voorbeden 

 
 

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 5 februari 
2e collecte is voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente eveneens over te maken op rekeningnummer   

NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 5 februari 
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. 

 
VIERING AVONDMAAL 

Beurtspraak en lofzegging 
V: Verheffen wij onze harten 
Allen WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE EEUWIGE 
V Laten wij de Eeuwige danken, want Hij is goed 
Allen JA HET IS GOED DE EEUWIGE TE DANKEN 
V. U danken wij wie U voor ons bent: ons licht en ons leven 
 U voedt ons vertrouwen in uw nabijheid  
 U schenkt ons hoop op een toekomst van vrede 
 U vervult ons met liefde voor mens en wereld 
 U hebt zich met ons verbonden voor het leven en het goede 
 En daarom hebben wij het hart om U te loven en te prijzen: 
 
Sanctus en Benedictus Lied 404-f   ‘Glorie de Eeuwige’ voorzang door cantorij 
 
Tafelgebed met inzettingswoorden 
 Gezegend is Hij die komt in Uw Naam:  
 Jezus Christus onze Heer  
 ……………………………………….. 
 
Acclamatie  Lied 407 b  ‘U alle eer’/ ‘Glorie de Eeuwige’ 
     I cantorij, II allen 

 

 

 



 

 
Gebed om de Geest 
 

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. 
 

Vredegroet groeten wij elkaar met de vrede van Christus 
 

Lam Gods / Agnus Dei Lied 408 f  ‘Glorie de Eeuwige’ voorzang door cantorij 

 

 
 

Gemeenschap van brood en wijn, tijdens de communie zingt de cantorij: 

   O Jesu Christe, wahres Licht 
  Koraalbewerking Felix Mendelssohn Bartholdy 
 

Tekst:  1 O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte, die dich kennen nicht, 
  und bringe sie zu deiner Herd, dass ihre Seel auch selig werd. 
 2 Erleuchte, die da sind verblendt, bring her, die sich von uns getrennt, 
  versammle, die zerstreuet gehn, mach fester, die im Zweifel stehn. 
 
Vertaling:  1 O Jezus Christus, waarachtig licht, verlicht hen die U niet kennen 
  en voeg hen met uw kudde saam, opdat ze niet verloren gaan. 
 2 Verlicht hen die zijn verblind, breng terug wie ons verlaten hebben,  
  verzamel die verstrooid hun weg gaan, maak sterk wie in twijfel staan 
 
Dankgebed 
 
Slotlied  Lied 362: 1 en 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát (staande) 

 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 

Orgelspel over Lied 791  Liefde, eenmaal uitgesproken 
 
 

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


