
 

 

PAPENDRECHT  
ZONDAG 3 april 2022 

 

 
Thema: 

Lichtloos duister. 

 

 

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. 

 

 

In deze Veertigdagentijd of Lijdenstijd kijken wij naar het lijden. Allereerst naar het lijden 

van Jezus, maar zeker ook naar het lijden van de mens. Wij lezen Klaagliederen 3:1-20. 

De tekst doet de naam van het Bijbelboek eer aan. Het is een echte klaagzang. De woor-

den “lichtloos duister”, die in deze tekst staan, geven duidelijk weer hoe een mens tegen 

het leven aan kan kijken. Het is nog donkerder dan donker. Het is al kommer en kwel. 

Soms kunnen mensen geen uitweg meer zien in het leven. Er is dan niets meer wat goed 

kan gaan. Niets meer wat enig lichtpuntje kan geven. Het lijkt erop dat het een depres-

sieve dienst gaat worden. Vaak moeten we eerst door een diep dal gaan om bovenop de 

berg een klein lichtpuntje te kunnen zien. 

Blijft het een lichtloos duister of gloort er toch nog ergens een licht in de duisternis? 

 

 

Voorganger: Ley Bodden 

Organist: André de Jager 
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Lector: Madelon Visser 

KND:  

 

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Voorbereidend orgelspel 

 

 

Lied van voorbereiding ~ LB 1003 

1 Stil is de straat. Overal 

mensen in huizen verdwenen, 

even een luide sirene – 

stil is de straat overal. 

 
Refrein: 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

2 Niemand een brood in de hand, 

mensen die enkel maar vragen 

brood voor hun knagende magen- 

niemand een brood in de hand. 

 
Refrein: 



 

 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

3 Nergens meer feest in de stad, 

mensen die overal schuilen 

en om hun kinderen huilen- 

nergens een feest in de stad. 

 
Refrein: 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

4 Niemand een lach om de mond, 

mensen met angst om de lippen, 

overal ogen die schrikken- 

niemand een lach om de mond. 

 
Refrein: 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 

 

5 Stil is de stad. Overal 

mensen in huizen verdwenen 

even een luide sirene- 

stil is de stad overal. 

 
Refrein: 

Komt er, God, een nieuwe morgen 

als een teken van uw trouw, 

worden wij bevrijd van zorgen? 

God, kom gauw. 
 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 

 

Aanvangspsalm ~ Psalm 130 vers 1, 2 en 3 

1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer. 

Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 

O Laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 

Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red! 

 

2 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, 

wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? 

Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, 

opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 

 

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig wacht zijn verlossend woord. 

Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 



 

 

 

 

Bemoediging en groet 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

Gebed van toenadering 

 

 

Woord van genade en aanmoediging tot leven ~ Matteüs 5:1-12 

1 Toen Jezus de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. 

2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

3 Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 

6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 

worden. 

7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 

9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het 

koninkrijk van de hemel. 

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van 

allerlei kwaad betichten. 

12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers 

vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

 

Antwoordlied ~ Psalm 102 vers 1, 2 en 5 

1 Heer, hoor mijn gebed, laat blijken 

dat mijn klachten U bereiken. 

Hul U niet in duisternis 

nu 't mij bang te moede is. 

Luister, luister naar mijn klagen, 

want ik roep U alle dagen. 

Hoor mij, Heer, wil antwoord geven, 

help mij haastig, red mijn leven. 

 

2 Zie mijn leven, Heer, verkwijnen 

en als ijle rook verdwijnen. 

Wat een felle vuurhaard was 

smeult en sterft, wordt koude as. 

Zie als gras, in 't felle gloeien 

van de zon, mijn hart verschroeien. 

Uitgeteerd, alleen gelaten, 

klaag ik, vast ik, niets kan baten. 

 

5 Ja, uw hand vernielt mijn leven, 

heeft mij in de lucht geheven, 

neergesmeten met geweld. 

Ach, mijn dagen zijn geteld. 

'k Zie ze als een schaduw lengen, 

met het duister zich vermengen. 

Zoals gras in hete steppen 

voel 'k mijn levenskracht verleppen. 

 



 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de dienst van het Woord 

 

KND 

 De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen : aansluitend wordt een filmpje 

getoond met het kinderlied. 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

Schriftlezing ~ Klaagliederen 3:1-20 

1 Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. 

2 Hij leidt mij en voert mij – in een lichtloos duister. 

3 Tegen mij heft Hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. 

4 Mijn vlees en mijn huid doet Hij wegteren, en al mijn botten breekt Hij. 

5 Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. 

6 Hij laat mij in duisternis wonen, als de doden van eeuwen her. 

7 Hij trekt een muur rond mij op, ik kan er niet uit; zwaar zijn mijn bronzen ketenen. 

8 Al schreeuw ik en roep ik om hulp, Hij wil mijn gebed niet horen. 

9 Hij verspert mij de weg met rotsblokken, mijn paden maakt Hij krom. 

10 Als een beer loert Hij op mij, als een leeuw in het verborgene. 

11 Hij dringt me opzij, Hij verscheurt me en verwoest mijn leven. 

12 Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. 

13 Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. 

14 Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. 

15 Hij verzadigt mij met bittere kruiden, Hij geeft me alsem te drinken in overvloed, 

16 Hij laat me mijn tanden stukbijten op stenen, Hij drukt mij neer in het stof. 

17 Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. 

18 Steeds denk ik: Verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de HEER. 

19 Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. 

20 Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen. 

 

Antwoordlied ~ LB 562 

1 Ik wil mij gaan vertroosten 

in ’t lijden van mijn Heer, 

die zelf bedroefd ten dode, 

terneer boog keer op keer 

en zocht in zijn ellende 

naar troost om voort te gaan, 

tot Hem wil ik mij wenden - 

o Jesu, zie mij aan. 

 

2 Hoe sloeg ik ooit Uw woorden 

weerspannig in de wind, 

wilde niet zien of horen, 

hoezeer ik werd bemind, 

mijn leven liep verloren, 

uw stem bracht mij tot staan, 

U bidt voor wie U hoonden - 

o Jesu, zie mij aan. 

 

3 Mijn Heer die om mijn zonden 

in doem en duisternis 

ontluisterd en geschonden 

aan ‘t kruis gehangen is, 

al ben ik U onwaardig, 

mijn toevlucht is Uw naam, 



 

 

mijn redder, mijn genade – 

o Jesu, zie mij aan 

 

 

Verkondiging met thema: Lichtloos duister 

 

Schriftlezing ~ Klaagliederen 3:21-41 

21 Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 

22 De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde. 

23 Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! 

24 Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd. 

25 Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en zich op Hem verlaat. 

26 Goed is het geduldig te hopen op de HEER die redding brengt. 

27 Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. 

28 Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. 

29 Laat hij zich neerwerpen en stof likken, misschien is er hoop. 

30 Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, laat hij verzadigd raken van hoon. 

31 Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. 

32 Als Hij leed berokkent, ontfermt Hij zich ook, zo groot is zijn liefde; 

33 slechts met tegenzin brengt Hij leed en rampspoed over de mensen. 

34 Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 

35 dat men iemands rechten schendt onder de ogen van de Allerhoogste, 

36 dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt – zou de Heer het niet zien? 

37 Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt? 

38 Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad? 

39 Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden! 

40 Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, laten we terugkeren naar de 

HEER, 

41 laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. 

 

Verkondiging met thema: Licht in de duisternis 

 

Muzikale Meditatie 

 

Zingen ~ LB 885 (HH336) 

1 Groot is Uw trouw, o Heer 

Mijn God en Vader 

Er is geen schaduw van omkeer bij U 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

Die Gij steeds waart 

Dat bewijst Gij ook nu 

 
Refrein: 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Aan mij betoond 

 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 

En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 

Kracht voor vandaag 

Blijde hoop voor de toekomst 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 

 
Refrein: 

Groot is Uw trouw, o Heer 



 

 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Iedere morgen aan mij weer betoond 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 

Groot is Uw trouw, o Heer 

Aan mij betoond 

 

 

 

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  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

Slotlied ~ HH 192 

1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

hangt ten spot van snode smaders. 

Zoon des Vaders, 

waar is toch uw almacht thans, 

waar uw goddelijke glans? 

 

2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

en Hij hangt er mijnentwegen, 

mij ten zegen. 

Van de vloek maakt Hij mij vrij, 

en zijn sterven zaligt mij.  

 

3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 

Zou ik dan in droeve dagen 

troostloos klagen? 

Als ik naar zijn kruis mij richt, 

valt mijn eigen last mij licht.  

 

4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 

'k Heb mij, heer, voor dood en leven 

U gegeven. 

Laat mij dan in vreugd en pijn 

met U in gemeenschap zijn. 

 

 

Wegzending en Zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 


