
 

 

PAPENDRECHT  
ZONDAG 26 december 2021 
 

 

 

Thema: Wij zijn niet alleen. 

 

 

 

Welkom in de Bethlehemkerk. Wij zijn blij u vandaag in en rondom de eredienst te mo-

gen 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.:  

Lector: Danny Nispeling 

ND:  

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Voorbereidend orgelspel 

 

(om 10.00 uur gaat kerkenraad en predikant na consistoriegebed naar de kerkzaal) 

 

Lied van voorbereiding ~ HH 153 ~ Verwachten (Ik zie uit naar de Heer) 

Ik zie uit naar de Heer 

Ik zie uit naar de Heer 

Mijn ziel ziet uit naar Hem 

En verlangt naar zijn Woord 

 

Wij verwachten vol verlangen de Heer 

Hij is onze hulp en ons schild 

Ja, om Hem is ons hart verblijd 

Op zijn heilige naam vertrouwen wij 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer 

Mijn ziel verlangt naar de Heer 

Meer dan wachters uitzien naar de morgen 

 

Mijn ziel verlangt naar de Heer 

Mijn ziel verlangt naar de Heer 

Meer dan wachters uitzien naar de morgen 

 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 

 

Aanvangspsalm ~ Psalm 16 (LB 16) 1 + 2 + 3 

(gemeente gaat staan) 
1 Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 

Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 

Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 

Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 



 

 

Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 

dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 

 
2 In de gemeente die U trouw betuigt, 

't geheiligd volk, vind ik mijn welbehagen, 

maar 't boos geslacht, dat voor afgoden buigt, 

vermeerdert zelf zijn smarten en zijn plagen. 

Ik volg hen niet waar zij hun offers plengen 

en nimmer zal mijn mond hun naam uitbrengen. 

 
3 Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 

dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 

Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 

mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 

Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 

staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 

 
4 Daarom verheug ik mij van harte zeer, 

want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 

Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 

Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. 

Het pad des levens doet Gij mij betreden 

en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 

 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Bemoediging en groet 

 

Gloria ~ LB 487 ~ Eer zij God in onze dagen 
1 Eer zij god in deze tijd 

Mensen van het welbehagen 

Roept op aarde vrede uit 

Gloria in excelsis deo 

Gloria in excelsis deo 

 
2 Eer zij god die onze vader 

En die onze koning is 

Eer zij God die op de aarde 

Naar ons toe gekomen is 

Gloria in excelsis deo 

Gloria in excelsis deo 

 
3 Land van god hij hebt gedragen 

Alle schuld tot elke prijs 

Geef in onze levensdagen 

Peis en vree kryeleis 

Gloria in excelsis deo 

Gloria in excelsis deo 

 

 

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis 

 

Woord van genade ~ Joh. 15:9-12 
9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 



 

 

10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de 

geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 
11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen 

zijn. 
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde; 

 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

die is neergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de ene heilige algemene Kerk, 

de gemeenschap der heiligen; 

de vergeving der zonden, 

de wederopstanding van het vlees 

en het eeuwige leven. 

Amen. 

 

Antwoordlied ~ LB 343 ~ Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt 

Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt, 

die aarde, zon en sterren met jubel schept, 

die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt. 

 

Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon, 

die mensen hielp en meeleed en werd gedood. 

Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont. 

 

Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest 

ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 

tot alle volken één zijn in Christus’ geest. 

 

Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 

die is en was en zijn zal en met ons blijft 

en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de dienst van het Woord 

 

* KND 

 De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen 

 Uitleg m.b.t. hetgeen bij KND op programma staat  

 



 

 

Zingen ~ In een stalletje (https://youtu.be/0Y7nfgFI1dY) 

 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

 

Schriftlezing(en) (NBV21) 

Psalm 16 
1 Een stil gebed van David. 

Behoed mij, God, ik schuil bij U. 
2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 

mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 
3 Maar tot de goden in dit land, 

de machten die ik zo liefhad, zeg ik: 
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 

Ik pleng voor hen geen bloed meer, 

niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 
5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 

U houdt mijn lot in handen. 
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 

ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 
7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, 

met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk 

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
11 U wijst mij de weg van het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

 

 

Matteüs 18:19-20 

In die tijd zei Jezus tegen Zijn leerlingen: 
19 Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om 

iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten ge-

beuren. 
20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.’ 

 

 

Antwoordlied ~ HH 399 ~ Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan. 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer. 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is, 

en zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis 

De weg van God is niet te keren, 

about:blank


 

 

omdat hij er over waakt, 

en de Geest verbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt. 

 

Prijs de Heer: de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar. 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn verlosser, Middelaar. 

Vader, met geheven handen 

breng ik u mijn dank en eer. 

t'Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Verkondiging met thema: Wij zijn niet alleen 

 

 

Muzikale Meditatie 

 

Zingen ~ HH 460 ~ Ik zal er zijn 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 

Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 

 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
Collecte: 
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of 

de Weekbrief 



 

 

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden ~  

 danken over de gaven  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

Slotlied ~ LB 413 ~ Grote God, wij loven U 
1 Grote God, wij loven U 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U, 

En bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart ten allen tijd, 

Blijft Gij ook in eeuwigheid 

 
2 Alles wat u prijzen kan, 

U, de eeuw'ge, Ongeziene, 

Looft Uw liefd' en zingt er van! 

Alle Eng'len, die U dienen, 

Roepen U nooit lovensmoe: 

"Heilig, heilig, heilig" toe! 

 
3 Heer, ontferm U over ons, 

Open Uwe Vader armen, 

Stort Uw zegen over ons, 

Neem ons op in Uw erbarmen! 

Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 

Laat ons niet verloren gaan! 

 

 

Wegzending en Zegen 

Amen ~ LB 415, 3  

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

Amen, God, uw naam ter eer! 

 

Uitleidend orgelspel 


