
 

 

PAPENDRECHT 
ZONDAG 8 mei 2022 

Moederdag 
 

 

Thema: Moeder of vrouw? 

 

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: Ley Bodden 

Organist: André de Jager 

Lector: Danny Nispeling 

KND:  

 

 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Voorbereidend orgelspel 

 

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

 

Lied van voorbereiding ~ Lied 975 (LB) 

Jezus roept hier mensen samen 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ouderling van dienst 

 

Aanvangspsalm ~ Psalm 134 

Gij dienaars aan de Heer gewijd 

 

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 

 

Woord van genade en aanmoediging tot leven 

 

Antwoordlied ~ Lied 497 (HH) 

Wij kiezen voor de vrijheid 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 



 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Kindermoment 
De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen: aansluitend wordt een filmpje getoond met het 
kinderlied. 

Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

Schriftlezingen 

Johannes 2:1-5 

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was 

er, 

2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 

3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen 

wijn meer.’ 

4 ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 

5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het 

ook is.’ 

 

Johannes 19:25-27 

25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Ma-
ria, de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. 

26 Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie 
Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw 

zoon,’ 

27 en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment 
nam die leerling haar bij zich in huis. 

 

 

Antwoordlied ~ Psalm 150 

Loof God, loof HEM overal 

 

Verkondiging met thema: Moeder of vrouw? 

 

Muzikale Meditatie 

 

Zingen ~ Lied 548 (HH) 

Breng dank aan de Eeuwige 

 

 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
 

Collecte 
In de hal staan collecteschalen, of u kunt geld via de bank overmaken, zie De Schakel of de Week-
brief, kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

Pastorale mededelingen 

 

Gebeden ~  

 danken over de gaven  

 voorbede 

 stil gebed 

 Onze Vader 

 

Mededelingen 

 

Slotlied ~ Lied 1010 (LB) 



 

 

Geef vrede, Heer, geef vrede 

 

Wegzending en zegen 

Amen (1x) 

 

Uitleidend orgelspel 

 


