
 

 

PAPENDRECHT  
ZONDAG 19 December 2021 

4e Advent 

 
 

 

Thema: Een gewone reis naar een ongewoon Iemand 

 

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: Heime Leenman 

Organist: André de Jager 

M.m.v.:   

Lector: Suzan Huibers         

  

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

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

 

Lied van voorbereiding – Hemelhoog 157: 1, 2 en 4 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

Aanvangspsalm: Psalm 67: 1 en 3 (gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet 

 

 Onze hulp en onze verwachting 

 is in de naam van de Heer, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 die trouw is, tot in eeuwigheid, 

 en die niet loslaat, het werk dat Hij begonnen is 

 

 Genade is er voor ons, en vrede 

 van God, onze Vader, 

 van Jezus Christus, zijn Zoon, 

 In de gemeenschap met de Heilige Geest. 

 Amen. 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Gemeente, het lied waar we de dienst mee begonnen ‘Wij trekken in een lange 

stoet’, heeft al wat triomfantelijks in zich. Het vertelt van een Rijk dat komt, en 

dat begint in een klein kind. En ik heb dat lied laten zingen, omdat het denk ik 

kenmerkend is voor de Adventstijd waarin we leven. De adventstijd zegt ook: Nog 

niet, maar het komt! Ook de adventstijd kijkt verder dan de horizon, want het 

Koningskind komt, en wij verwachten het! We zijn op reis naar dat Kind. 

 



 

 

Het is in die verwachting dat we vandaag mee op reis gaan met de Wijzen uit het 

Oosten. Ik weet niet of u daar gevoelig voor bent, maar het is een wat 

ongebruikelijke tekst om te lezen in de adventstijd, dat verhaal van de Wijzen. En 

toch lezen we het vandaag, omdat juist de Adventstijd iets nieuws in dat verhaal 

naar boven kan lichten. Die wijzen die op weg zijn naar Kerst, die stellen ons de 

vraag op wat voor manier wij op weg zijn naar Kerst. 

 

Om ons daaraan te herinneren, steken we vandaag de vierde adventskaars aan. 

 

Aansteken adventskaars 

 

Aandacht voor bloemschikking 

 

 

Als wij zo naderen tot God, onze Heer, is het passend om onszelf open te leggen 

voor Hem, met al het goede en het kwade wat in ons leeft en wat wij meenemen. 

Laten wij dat doen in ons gebed van toenadering. 

 

Gebed van toenadering 

  

 Barmhartige God, 

 Gij die omziet naar uw volk 

 en die zoekt wat verloren is geraakt, 

 Gij die bevrijdt 

 wie in duisternis gevangen zit, 

 wij komen tot U. 

 Zie ons aan zoals wij zijn: 

 vol van onszelf 

 met de lasten van het verleden 

 op onze schouders. 

 

 (gebedsstilte) 

 

 Vergeef ons, Heer, 

 maak ons tot uw mensen, 

 vol van genade. 

 Open ons naar U 

 en naar elkaar, 

 naar uw toekomst. 

 Amen. 

 

Woord van genade 

 

 Jezus Christus is het licht van God, 

 gezegend is zijn naam. 

 Jezus Christus is het licht van God, 

 gezegend is zijn naam. 

 Zijn Woord is leven, een lamp voor mijn voet, 

 Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag. 

 Jezus Christus is het licht van God, 

 gezegend is zijn naam. 

 Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

 De duisternis zal wijken uit ons hart. 

 Jezus Christus is het licht van God, 

 gezegend is zijn naam. 

 

Aanmoediging tot leven 



 

 

 

De aanmoediging tot leven komt vandaag uit de woorden van de Schrift tot ons, 

Filippenzen 2: 5-13 

 

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 

maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een 

mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de 

dood – de dood aan het kruis. 

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te 

boven gaat, 

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder 

de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees 

het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in 

diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg-

brengt, omdat het hem behaagt. 
 

 

Antwoordlied: Psalm 95: 1, 2 en 3 

 

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: Kinderlied: Hemelhoog 125 

 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

Schriftlezing(en): Mattheus 2: 1-12 

 

Antwoordlied: Psalm 72: 1, 2 en 7 

 

Verkondiging met thema: ‘Een gewone reis naar een ongewoon Iemand’ 

 

  



 

 

Muzikale Meditatie 

 

Zingen: Lied 441: 1, 7 en 8 

 

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 433: 1, 4 en 5 

 

Wegzending en Zegen 

De verheven en menslievende God, 

Die zelf een mens tussen de mensen geworden is, 

Zegene, behoede en verlichte ons, 

En allen die ons zijn toevertrouwd. 

 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 
 


