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Thema: Wie zijn wij eigenlijk? 
 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de 
eredienst te mogen begroeten en ontmoeten. In het bijzonder heten wij 

allen welkom die hier vandaag voor het eerst of er sinds lange tijd weer 
zijn. Wanneer u meer informatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te 

spreken.  
 

Voorganger: Ley Bodden 
Organist: André de Jager 

M.m.v.: Cantica Coronae Quartet 
Lector: Liesbeth Batenburg 

KND:  

 
 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Voorbereidend orgelspel 
 

Lied van voorbereiding ~ Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en 
gegeven (LB 632) 

 
Verstilling 

 
Overdracht aan predikant door ovd 

 
Aanvangspsalm ~ Psalm 23b 1, 2 en 5. (gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet 
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8) 

Die trouw is tot in eeuwigheid (Psalm 146:6) 

en nooit loslaat het werk dat Zijn hand begonnen is. (Psalm 138:8) 
 

Genade, vrede en barmhartigheid 
zij u van God, de Vader 

en van Jezus Christus onze Heer. . (1 Timotheüs 1:2b) 
In de gemeenschap van de Heilige Geest. 

Amen. 
 

Klein Gloria ~ Lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer,  



 

 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid, AMEN 
 

Welkom en inleiding op de dienst 

 
Gebed van toenadering 

 
Woord van genade 
1 Petrus 1:3-5 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote 

barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de 
opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er 

wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de 
hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de 

redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal 
worden. 

 
Antwoordlied ~ O Heer die onze Vader zijt (LB 836 1, 4 en 5) 

 
 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de dienst van het Woord 
 

* KND 
 De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen 

 Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma staat  
 

Zingen ~ Jezus is de Goede Herder 
 Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 
Schriftlezing (NBV) 

Jesaja 40:1-11 
 

Antwoordlied ~ Zingt nu de Heer, stem allen in (LB 654 1, 5 en 6) 

 
Schriftlezing (NBV) 

Johannes 10:1-16 
 

Antwoordlied ~ U komt de lof toe (LB 339a) 
 

 
Verkondiging met thema: Wie zijn wij eigenlijk? 

 
Muzikale Meditatie 

 
Zingen ~ God is mijn Herder (Opwekking 790) 

 



 

 

 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

 
Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen 

komen terug uit de nevendienst. 
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden ~  
 danken 

 voorbede 
 stil gebed 

 Onze Vader 
 

Mededelingen 
 

Slotlied ~ Dank, dank nu allen God (LB 704) 

 
Wegzending en Zegen 

 
Uitleidend orgelspel 


