
 

Orde van dienst 

voor de viering van  

6 juni 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

1e zondag na Trinitatis 
 
 

Kleur: groen 
 

Voorganger: Katinka Broos 

Organist: 

Vleugel: 

Lector: 

M.m.v.: 

Edwin Vooijs 

Sterre Hond 

Geke Westera 

Cantorij Bergsingelkerk 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Vleugelspel  

   Etude nr. 11 pour les Arpèges composés - C.Debussy 

- Welkom door ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering 

V: God keer u om naar ons toe 
G: en doe ons weer leven met hart en ziel 

V: laat ons, o Heer, uw liefde zien 

G: en geef ons uw heil 

V: God, hoor ons als wij in stilte bidden 

…….. 

V: Zo bidden wij in Jezus’ naam 

G:  Amen 
 

 

- Intochtslied:  Psalm 27: 2 en 7  

(allen gaan zitten) 
 

- Kyriëgebed met gezongen responsie 

 

 
 
 

- Glorialied:  Lied 103e 

 

 

 

 

De Heilige Schrift 

 

- Gebed bij de opening van de Schrift  

 

- Schriftlezing: Rechters 12:1-6 
 

Conflict met Efraïm 
121De Efraïmieten brachten een leger op de been en 
staken de Jordaan over naar Safon. ‘Waarom bent u 
tegen de Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te 
betrekken?’ wilden ze van Jefta weten. ‘We zullen u 
met huis en al verbranden!’ 2Jefta antwoordde hun: 
‘Toen mijn volk en ik in oorlog waren met de 
Ammonieten heb ik u opgeroepen, maar u bent me niet 
te hulp gekomen. 3Dus toen ik merkte dat er van uw 
kant geen hulp te verwachten was, ben ik met gevaar 
voor eigen leven zelf tegen de Ammonieten ten strijde 
getrokken, en de HEER heeft ze aan mij uitgeleverd. 
Waarom valt u mij nu dan aan?’ 4Daarop riep hij alle 
mannen van Gilead op, bond de strijd aan met de 
Efraïmieten en versloeg hen. De Efraïmieten hadden 
namelijk gezegd: ‘Jullie zijn niets anders dan een stel 
gevluchte Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse, en 
dus evengoed bij Efraïm!’ 5Daarna bezetten de 
Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan om 
de Efraïmieten de terugtocht te beletten. Wanneer een 
Efraïmiet die wilde vluchten vroeg of hij de rivier mocht 
oversteken, vroegen ze hem: ‘Kom jij uit Efraïm?’ Dat 
ontkende hij natuurlijk, 6maar dan vroegen ze: ‘Zeg 
eens: “sjibbolet”.’ Als hij dan ‘sibbolet’ zei, en het 
woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en 
doodden ze hem ter plekke. Op die dag sneuvelden al 
met al tweeënveertigduizend Efraïmieten. 
 
- Zingen: Psalm 130: 3 en 4 

 

- Schriftlezing: Marcus 3:20-35  
 

Jezus, de schriftgeleerden en zijn verwanten 
20Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een 
menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan 
eten. 21Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze 
op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te 
nemen, want volgens hen had hij zijn verstand 
verloren. 
22Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen 
waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul,’ en: 
‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen 
uitdrijven.’ 23Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak 
hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf 
uitdrijven? 24Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan 
dat koninkrijk niet standhouden; 25als een 
gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap 
niet kunnen standhouden. 26En als Satan tegen zichzelf 
in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet 
standhouden, maar gaat hij zijn einde 
tegemoet. 27Bovendien kan niemand het huis van een 



sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij 
die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan 
hij zijn huis leeghalen. 28Ik verzeker u: alle wandaden 
en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen 
worden vergeven, 29maar wie lastertaal spreekt tegen 
de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen 
vergeving, want zo iemand is schuldig aan een 
onuitwisbaar vergrijp.’ 30Dit omdat ze gezegd hadden: 
‘Hij is bezeten door een onreine geest.’ 
31Intussen waren zijn moeder en zijn broers 
aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem 
te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32Er zat een 
groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen 
hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken 
u.’ 33Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn 
broers?’ 34Hij keek de mensen aan die in een kring om 
hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn 
broers. 35Want iedereen die de wil van God doet, die is 
mijn broer en zuster en moeder.’ 
 
- Zingen:  Lied 339a 

 

- Uitleg en verkondiging 

 
- Zingen:  Lied 418 

  

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 
   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbede, met gezongen responsie 

 

 
 

- Stil gebed 

 

- Tafelgebed 

 

V. De Heer zij met U 
G. Zijn Geest in ons midden. 

V. Verheft uw harten 

G. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

V. Zegenen wij de Heer, onze God. 
G. Wij zegenen U, Heer, onze God. 

 

- Voorgebed 
 

- Zingen: Lied: 405: 1 en 4 

 
 

 

V.  …..Die op de avond voor zijn dood het brood 
heeft genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, 

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: 

‘Neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven 

wordt, doet dit tot mijn gedachtenis’. 
 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, daar de 

dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en 
gezegd: ‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe 

verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen 

vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo 
dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis’. 

 

……………. 

 

- Gezamenlijk bidden wij het Onze Vader 

 

- Vredegroet (allen gaan staan) 
V. De vrede van God zij altijd met u. 

G. En met uw geest. 

V.  Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 

Gemeenschap van brood en wijn 

 

V. Brood uit de hemel. 
Wijn van het Koninkrijk 

 

Tijdens de rondgang klinkt pianomuziek 
Toccata in e – BWV 914 – J.S. Bach 

 

Dankzegging 

 
V. Wij danken U, Heer, voor de gaven die wij van 

U hebben ontvangen. Versterk in ons de Geest 

van uw Zoon, die onder ons kwam om uw wil 
te volbrengen en maak ons tot zijn volgelingen, 

vandaag en in alle dagen. 

 Amen. 
 
 

Zending en Zegen 

 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen:  Lied 221 
 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

 
- Vleugelspel 

Pianoconcerto nr. 3 deel 1 in c – L. v. Beethoven 
 

 


