
 

 

PAPENDRECHT  
ZONDAG 21 november 2021 

 

 
 

Thema: ‘God denkt aan jou’ 

 

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: 

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 – Hemelhoog 725 Ik kom met haast 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 

 

Aanvangspsalm: Psalm 31A vers 3 en 4 Ik loof U Heer, in mijn verdriet 

(gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet 

 

Klein Gloria ~ Lied 195 (niet in Advents- en Veertigdagentijd) 

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 op de drempel 

 

Antwoordlied: Hemelhoog 460 Ik zal er zijn 

 

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: Nieuwer dan nieuw: https://youtu.be/0oj_L2LDcts 

 

https://youtu.be/0oj_L2LDcts


 

 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

Schriftlezing(en) NBV Genesis 8 

 

Antwoordlied: Lied 603 De vloed van voor de tijd 

 

Verkondiging met thema : ‘toen dacht God aan Noach’ (genesis 8 vers 1a) 

 

Muzikale Meditatie:  

 

Zingen: Psalm 130 vers 3 en 4 berijming 1773 

 

Orgelspel 

 

Noemen van de namen van gestorvenen en kaarsen eerste deel 

 

Orgelspel 

 

Noemen van de namen van gestorvenen en kaarsen tweede deel 

 

Orgelspel 

 

Credo, staande 

 

Zingen: Lied 730 Heer herinner U de namen  

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

           

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

nevendienst. Klopt dit in coronatijd, collecten bij de uitgang? 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden: 

 danken over de gaven  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

Slotlied - Lied 769 Eens als de bazuinen klinken 

 

Wegzending en Zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 

 

NB: 

 

We zingen uit het Liedboek 2013 en Hemelhoog. We streven naar een verhouding 50/50. 


