
Bergkerk Amersfoort | Zondag 5 februari 2023, 10.30 uur | 
5e Zondag na Epifanie, de 70e dag voor Pasen 
(Septuagesima) 
 

 

De evangelielezing vanmorgen bevat de tekst van de 
gevelsteen van de Bergkerk. Op 14 maart 1952 metselde 
mw. Van Hasselt - van Oordt symbolisch de eerste steen. ‘Als 
binnenkort de kerk hier zal staan, zal zij een zichtbaar teken 
zijn van Gods uitnodiging aan allen om tot Hem te komen. 
Moge het een plaats zijn waar velen God zullen ontmoeten.’ 

 
 

INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 
 
Muziek   ‘Es ist das Heil uns kommen her‘ 
   Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 638 
 
   zie Liedboek 966, het klassieke zondagslied voor 
   Septuagesima 

 
Toenadering (staande) 
v. Onze hulp is in de naam van de Ene  
a. de schepper van hemel en aarde 
v. die mens wordt tot onze redding,   
a. licht dat het duister verjaagt, 
v. U die ons hebt geschapen,    
a. herstel in ons uw beeld. 
 
Intredepsalm (staande) Liedboek 18 1, 8 
    omlijst door de antifoon 

 
 Toen het mij bang te moede was, 
 riep ik de HEER aan. 
 Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. 

Ps. 18, 7 

 
Kyrie en Gloria (staande) 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen … 
 … hoor ons bidden: 
    Liedboek 299g 
 
Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 

  Gij, die het licht doet schijnen 
 dat voor mensen leven mogelijk maakt, 
 schenk ons vertrouwen 
 in uw Woord van oudsher, 
 zoals gesproken ook door Jezus, uw Zoon, 
 opdat wij van dag tot dag 
 op Hem gaan gelijken 
 en vrede vinden in U, 
 dit uur en alle dagen van ons leven. 
a. Amen. 
 

            allen gaan zitten 

 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Brieven   1 Korintiërs 2, 1-5 
    lector: Clarisse van Gorkom 

 
Antwoordpsalm  Psalm 112  
 

 
 

1. Gelukkig de mens die de Heer vreest, 
 diepe vreugde vindt in zijn geboden; 
 zijn stam zal sterk wezen op aarde, 
 het geslacht der oprechten is gezegend. R 
 
2. Want de oprechten daagt licht in het duister. 
 Genadig, barmhartig, rechtvaardig. 
 Zijn loon vindt een mens die gul uitleent, 
 naar betaamt orde stelt op zijn zaken;  R 
 
3. Want hij staat voor immer onwrikbaar: 
 de naam van de rechtvaardige blijft leven. 
 Opspraak hoeft hij niet te duchten; 
 vast verlaat zich zijn hart op de Heer.  R 
 
4. Zijn standvastigheid is zonder vrees, 
 Waar nood is, geeft hij overvloedig: 
 zijn gerechtigheid trotseert de tijden. 
 En machtig verheft zich zijn hoorn.  R 
 

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m IWVL, Abdijboek Ps. 112a 

 
Evangelie (staande)  Matteüs 5, 13-16 
besloten met: 

 
v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Zondagslied (staande) Liedboek 848 
 

allen gaan zitten 



Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  ‘Es ist das Heil uns kommen her‘ 
   Versus IV à 3 – Canon in subdiapason post  
   Seminininam | Matthias Weckmann (c. 1616-1674) 

 
 
 

GEBEDEN 
 
Voorbede 
iedere intentie besloten met: 

 
v. … hoor ons bidden:              ‘Op de Berg’ 

 

 
 
Stil gebed 
 
a.   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. 
 
Slotlied (staande) Liedboek 838 1, 3, 4 
 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 
 
Muziek  Dorische toccata | BWV 538 

 Johann Sebastian Bach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze dienst 
 

Voorganger:   ds. Jan van Baardwijk 
Cantor/organist:  Cees-Willem van Vliet 
 
Komende week 
 
Woensdag 8 februari 2023 
19.30 Avondgebed (kapel) 
 
Zondag 12 februari 2023 | 60e voor Pasen (Sexagesima) 
09.00 Dienst van Schrift en Tafel (kapel) 
10.30 Dienst van Schrift en Tafel (kerkzaal) 
  ds. Jan van Baardwijk 
 

 
Bestemming van de gaven 
 

 - Werelddiaconaat 
 
 De komende twee jaar collecteren we als PGA in het kader van 

werelddiaconaat voor een project in Indonesië. Met dit project, 
Bentar Gebang (letterlijke betekenis: "afvalberg") worden scholen 
gesteund voor kinderen van ouders die van het verzamelen van 
plastic en andere recyclebare producten van de vuilnisbelt leven. 

  De families waaruit deze kinderen komen, wonen aan de rand van 
 deze vuilnisbelt bij Jakarta in erbarmelijke omstandigheden. De 
 ouders werken vaak 12 uur per dag op de vuilnisbelt, vaak al drie 
 generaties achter elkaar. Voordat de scholen voor de kinderen 
 werden opgericht, hadden de kinderen vrijwel geen enkele kans op 
 enige educatie. Bantar Gebang is één van de grootste vuilnisbelten 
 ter wereld en het leefklimaat is er zeer ongezond. 

  
 - Onderhoud wijkkerk en gebouwen 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL72 SNSB 
0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Amersfoort o.v.v. collecte zondag 5 februari Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  
 


