
Bergkerk Amersfoort | Zondag 29 januari 2023, 10.30 uur | 
4e en Laatste zondag van Epifanie | Opdracht van de Heer 
in de tempel 
 

 

Baken 
 

In het donker op het strand. Aardedonker, stranddonker 
zonder lichtvervuiling. Geen afleiding. Alleen die banen licht, 
in de diepe verte geworpen door de vuurtoren.  
 
Baken in de nacht. Baken van de thuishaven. Ankerpunt. 
Vertrouwd maar ook verrassend. De banen licht komen met 
vaste onderbreking maar verrassen toch telkens weer. Niet 
meer tellen, niet meer denken maar gewoon opeens: licht.  
 
Hoe verder uit de kust, op reis, hoe hoger de golven maar 
het licht blijft herkenbaar. Daar is het: geborgenheid. Nu 
tellen, ja: Daar kom ik vandaan. Daar keer ik weer terug. 
Opgenomen in de banen licht. Steeds verrassend opnieuw. 
 
Zoeklicht is het ook. Door dit licht word ik opeens gezien, 
ontdekt. Jij mag er zijn, kom uit je kuil, verberg je niet, zegt 
het licht en het gaat verder. Zal ik opstaan en volgen? 
 
 
Op 2 februari viert de kerk het feest van de Opdracht van de 
Heer in de tempel (in de volksmond: Maria Lichtmis). 
Getrouw aan het joodse reinigingsritueel ten behoeve van 
moeders die hun eerstgeboren zoon ontvingen, werd Jezus, 
40 dagen na zijn geboorte, de tempel binnengedragen (Lc. 2, 
24). Daar waren Simeon en Anna aanwezig die in hem de 
beloofde verlosser van Israël zagen en hem bezongen als het 
‘licht dat straalt over de volken’. Het feest, dat we op deze 
dichtstbij gelegen zondag vieren, vormt de afsluiting van de 
tijd van Epifanie. Met kaarsen in de handen tooien we ons 
aan het einde van de dienst nog eenmaal met het Licht. 
Daarna keert het jaar van de Kerstkring naar Pasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 

Muziek   ‘Suscepimus’ 
   gregoriaans 

 
 Suscepimus, Deus, misericordiam tuam 
 in medio templi tui: 
 secundum nomen tuam Deus, 
 ita et laus tua in fines terrae: 
 Justitia plena est dextera tua. 
 
 Magnus Dominus et laudabilis nimis: 
 in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus. 
 
 Suscepimus… 
 

Wij gedenken uw goedheid Heer, 
in het midden van uw tempel. 
Zover als uw Naam reikt, God, 
weerklinkt ook uw lof: tot aan de einden der aarde. 
Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. 
 
Groot is de Heer, hoog is Hij geprezen, 
in de stad van onze God, op zijn heilige berg.  
 

Ps. 48, 10.11 & 2, introitus voor ‘Opdracht van de Heer’ 

 
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. 
 
Intredelied (staande) Liedboek 209 

 
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 --- 
v.  Eeuwige God, 
 toen de tijd van reiniging was vervuld,  
 werd uw geliefde Zoon Jezus Christus 
 opgedragen in de tempel 
 in de gedaante van ons mensen. 

 Geef dat wij, in ons bestaan, 
  hem mogen ontmoeten, 
 als Simeon en Anna ooit: 
 als de Messias, onze bevrijder en onze Heer. 
 Schenk ons daartoe een zuiver hart, o God, 
 deze dag en al onze dagen. 
a. Amen. 
 

            allen gaan zitten 
 

Kinderen in het midden 
 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 

 
Brieven   1 Korintiërs 1, 18-31 
    lector: Corinne van Dis 



Antwoordpsalm  Psalm 37, 1-11  
 
Refrein (1e keer 1x voorgezongen)  
 

 
 

1.  Wees nooit op boosdoeners afgunstig, 
  benijd niet wie onrecht begaan: 
  straks zijn zij verdord als het gras, 
  verwelkt als het groen van de velden.  R 
 
2.  Vertrouw op de Heer, doe wat goed is, 
  hoed uw trouw in het land waar gij woont. 
  Vind uw diepste geluk in de Heer: 
  en uw hartsverlangen vervult Hij.  R 
 
3.  Leg uw leven de Heer in de hand, 
  bouw op Hem: Hij zal het volvoeren. 
  Hij doet rijzen uw recht als het licht, 
  uw geding als de middagzon stralen.  R 
 
4.  Keer u stil tot de Heer en verbeid Hem; 
  ban uw wrok, laat varen uw toorn; 
  want de boosdoeners worden verdelgd; 
  de ootmoedigen beërven het aardrijk, 
  laven zich aan de volheid des vredes.  R 
 

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, m refrein IWVL (Boek der 
Psalmen), chant Joseph Gelineau / Cees-Willem van Vliet 

 
Evangelie (staande)  Matteüs 5, 1-12 
besloten met: 

 
v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Zondagslied (staande) Liedboek 763 1a 2c 3a 4c 5a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied    Liedboek 1001 
 
 

GEBEDEN 
 
Voorbede 
iedere intentie besloten met: 

 
v. … hoor ons bidden: 
 
 
 
a. 
 
 
 
 

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. 

 
allen gaan staan 

 
 

LICHTRITUS 
 
Tot besluit van de tijd van Epifanie – de verschijningstijd van 
Christus als het Licht der wereld – geven we elkaar licht 
door vanaf de Paaskaars. Dan volgt de 
 
Zegening van het licht (staande) 
v. Gezegend Gij, Heer, onze God, 
 koning van hemel en aarde, 
a.  Gezegend Gij! 
 

v. Ons omstraalt uw licht 
 en alle volken zullen uw heerlijkheid zien. 
a.  Gezegend Gij! 
 

v. U gaf ons Jezus als het Licht der wereld, 
 onze duisternis heeft hij licht gemaakt. 
a.  Gezegend Gij! 
 

v. Uw liefde bezielt ons, 
 doorgloeit ons. 
a.  Gezegend Gij! 
 

v. Als wij uw lichtdragers zijn 
 laat onze mond dan nooit ophouden 
 U te loven. 
a.  Gezegend Gij! 
 

v. Gezegend Gij, Heer onze God, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest. 
a. Amen. 
 
Lofzang van Simeon (staande) Liedboek 159b 
 

 

 
 

 



2. Mijn ogen zagen aan 
 hoe Gij een stralend licht 
 hebt op doen gaan 
 voor alle volken. 
 

3. Een glans van heerlijkheid 
 licht over Israël, 
 en wijd en zijd 
 schenkt Gij uw zegen. 
 

t Kurt Rose, vert Jaap Zijlstra, m Herbert Beuerle 

 
Heenzending (staande) 
v. Hier deelden wij in een nieuwe geboorte. 
a. Laat ons stralen van het licht van uw liefde! 
v. Wij keren ons van de kribbe naar het kruis. 
a. Laat ons stralen van het licht van uw liefde! 
v. Als lichtdragers gaan wij op weg. 
a. Laat ons stralen van het licht van uw liefde! 
 
Zegen (staande) 
v. Dat Christus u laat stralen 
 en het duister verdrijft van uw pad. 
a. Amen. 
 

v. Dat de Zon der Gerechtigheid 
 uw ogen vreugde geeft en uw hart verwarmt. 
a. Amen. 
 

v. Dat Christus, de Zonsopgang uit den hoge, 
 u nabij is en uw voeten leidt  
 op de weg van de vrede. 
a. Amen. 
 

v. Moge de zegen van de Almogende God, 
 Vader, Zoon en Heilige Geest, 
 met u zijn en blijven, nu en altijd. 
a. Amen. 
 
Allen blijven nog even staan, de organist speelt tot besluit: 
 
  ‘Mit Fried und Freud ich fahr dahin’ 
  Johann Sebastian Bach (1685-1750) | BWV 616 
 

   
 

Luthers bewerking van de Lofzang van Simeon 
 

Hierna doven we (voorzichtig) de kaarsen en verlaten de 
kerkzaal. In de hal is gelegenheid elkaar te ontmoeten bij 
koffie, thee of limonade.  

In deze dienst 
 

Voorganger:   ds. Paul van der Harst 
Orgel:   Jan Jansen 
Cantor:   Cees-Willem van Vliet 
 
Vanmiddag 
16.00 ChoralVespers 
 
Komende week 
 
Woensdag 1 februari 2023 
19.30 Avondgebed (kapel) 
 
Zondag 5 februari 2023 | 70e voor Pasen (Septuagesima) 
09.00 Dienst van Schrift en Tafel (kapel) 
10.30 Dienst van Schrift en Tafel (kerkzaal) 
  ds. Jan van Baardwijk 
 

 
Bestemming van de gaven 
 

 - Werk onder asielzoekers: AZC De Gezelligheid 
 
 - Jeugdwerk (Jong Protestant) | Herenigingsfonds 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 29 januari Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  
 


