
 Orde van Dienst 
voor de viering in de 
Bergsingelkerk te 
Rotterdam 
 
 

Datum: 15 januari 2023 
Naam van de zondag: 2e zondag na Epifanie 

Kleur: Groen 
Voorganger: K.W. Broos 

Organist: Edwin Vooijs 
Lector: Marlies van Doorn 

Bijzonderheden/m.m.v.: Aandacht Amnesty 
 

 

Opgang 
- Klokken luiden 
- Orgelpreludium over Psalm 66 
- Welkom door ambtsdrager van dienst 
 
Intrede 

(allen gaan staan) 
 
- Bemoediging 
V: De levende God zij met u, 
G: Zijn Geest is in ons midden. 
 
- Gebed van toenadering 

V: Onze hulp is de naam van God 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Hoor ons aan, Eeuwige God 
G:  Hoor naar ons bidden 
V: Toon ons wie U bent 
G: Breek uw hemel over ons open 
V: Daal op ons neer en zeg ons wie wij zijn. 
G. Wees aanwezig in ons midden. 

Amen. 
 
V: Genade en vrede voor u en voor jou, 

Van God, van Jezus Christus, door de 
kracht van de heilige Geest die ons allen 
aanzegt: “Jij bent mijn geliefde kind. In 
jou vind ik vreugde.” Amen. 
 

- Intochtslied: Psalm 100: 1, 2 en 3 
(allen gaan zitten) 

 
- Kyriëgebed, met gezongen responsie 
 

 

- Glorialied:  Psalm 100: 4 
 
De Heilige Schrift 
 
- Gebed bij de opening van de Schrift  
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
- Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 
 
421Hier 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. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
5Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In 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 de 
mensen en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
 
- Zingen:  Lied 459: 1, 2, 6 en 7 
 
- Schriftlezing: Matteüs 3:13-17 
 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan 
om door Johannes gedoopt te worden. 14Maar 
Johannes probeerde hem tegen te houden met de 
woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, 
en dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat 
het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op 
deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen 
stemde Johannes ermee in. 16Zodra 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. 17En uit de 
hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
hem vind ik vreugde.’ 



- Zingen:  Lied 524: 1, 3 en 4 
 
- Uitleg en verkondiging 
 
- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 
- Zingen:  Lied 687 
 
Gaven en Gebeden 
 
- Inzameling van de gaven  
  (bussen bij de uitgang of digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   
  Rekeningnummer Kerk: 
  NL61 INGB 0000 0188 07 
  Rekeningnummer Diaconie: 
  NL26 INGB 0000 1523 27 
 
- Aandacht voor Amnesty International 
 
- Voorbede, met gezongen responsie 
 

 
 
- Stilgebed   
 
- Onze Vader 
 
Zending en Zegen 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 
(allen gaan staan) 

 
- Zingen:  Lied 574: 1, 2 en 3 
 
- Zending en Zegenbede  
 
G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 
 

 
 
- Orgelpostludium over Lied 526 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


