
 

 

PAPENDRECHT  

ZONDAG 09 01 2022 
 

 
 
Thema: wat bewoog God mens te worden 

 
 

 
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 in-
formatie wilt, aarzel niet om even iemand aan te spreken.  

 
Voorganger: DS G.H. Labooy 
Organist: André de Jager 

M.m.v.:   
Lector: Suzan Huijbers        
Zang: Cantica Coronae Quartet 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Voorbereidend orgelspel 
 
 

Lied van voorbereiding - (HH 398: Kom in de kring) 
 

Verstilling 
 
Overdracht aan predikant door ovd 

 
Aanvangspsalm: Psalm 8: 1, 3, 4, 6 (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 van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis 
 

Woord van genade 
 
Aanmoediging tot leven 

 
Antwoordlied: Zingen Lied 154b: 1, 2, 3, 5, 8 Heel de schepping prijs de Heer 

(Lied van de drie mannen in de oven) 
 
 



 

 

 

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 of projectlied) 
 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 
 

Schriftlezing(en)  
Kolossenzen 1:15-20 
15Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 
16in Hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 

het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door Hem en voor Hem geschapen. 
17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 
 
18Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 
Oorsprong is Hij, 
eerstgeborene uit de dood, 

om in alles de eerste te zijn: 
19in Hem heeft heel de volheid willen wonen 
20en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 

 
Antwoordlied: Lied 498: 1, 2, 4 

 
Verkondiging met thema: … wat bewoog God mens te worden 
 

Muzikale Meditatie:  
 

Zingen: Lied 503 
 
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 – HH 649: Licht van de wereld 
 

Wegzending en Zegen 
Amen (1x) 
 

Uitleidend orgelspel 
 

NB: 
 
We zingen uit het Liedboek 2013 en Hemelhoog. We streven naar een 

verhouding 50/50. 
Wij gebruiken in de Bethlehemkerk de bijbel versie NBV21  


