
 

 

PAPENDRECHT  
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 

 

 
Thema: ‘Resultaten uit het verleden bieden een 

behoorlijke garantie voor de toekomst.’ 

 

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: Ds. Wim Terlouw, Dronten 

Organist:  

M.m.v.:   

Lector:         

KND:  

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

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

 

Lied van voorbereiding Liedboek 283 : 1, 3, 4  In de veelheid van geluiden 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

Aanvangspsalm: Psalm 42 : 1, 3 (gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet 

 

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 om ontferming 

 

Loflied: Hemelhoog 217 / Opw. 181 Majesteit 

 

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: Hemelhoog 121 : 1, 2 Nu gaan de bloemen nog dood 

 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 



 

 

 

Schriftlezing(en) NBV21 

 Prediker 1 : 2 - 9 

Lucht en leegte, zegt Prediker, 

lucht en leegte, alles is leegte. 
3Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, 

al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 
4Generaties gaan, generaties komen, 

maar de aarde blijft altijd bestaan. 
5De zon komt op, de zon gaat onder, 

en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 
6De wind waait naar het zuiden, 

dan draait hij naar het noorden. 

Hij draait en waait en draait, 

en al draaiend waait de wind weer terug. 
7Alle rivieren stromen naar de zee, 

toch raakt de zee niet vol. 

De rivieren keren terug 

naar de plaats waar ze ontsprongen, 

en beginnen weer opnieuw te stromen. 
8Alles is vermoeiend, 

zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. 

De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, 

zijn oren horen, en ze blijven horen. 
9Wat er was, zal er altijd weer zijn, 

wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. 

Er is niets nieuws onder de zon. 

 

 Romeinen 8 : 15 – 28 
15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt 

de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan 

met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen 

zijn. 17En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van 

God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te 

kunnen delen in Gods luister. 
18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot 

de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er 

reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20Want de 

schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar 

daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21omdat ook de schepping zelf zal 

worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid 

en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 

 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en 

lijdt. 23En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben 

ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we 

kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 
24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, 

zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als 

wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.  
26En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat 

we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met 

woordloze zuchten. 27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, 

want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 28En wij weten dat 

voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles 

bijdraagt aan het goede. 

 

 



 

 

 

Antwoordlied: Lied 333 Kom, Geest van God 

 

Verkondiging met thema:  

Van U is de toekomst - ‘Resultaten uit het verleden bieden een behoorlijke garantie 

voor de toekomst.’ 

 

Muzikale Meditatie:  

 

Zingen: ‘Een toekomst vol van hoop – Sela’ – als luisterlied?  

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

           

Collecte: Inzameling van de gaven, diaken haalt de schaal, kinderen komen terug uit de 

nevendienst. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden ~  

 danken over de gaven  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

Slotlied - Lied 747 : 1, 4, 8 Eens komt de grote zomer 

 

Wegzending en Zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 


