
 

 

 

 

 

 PAPENDRECHT  

 13 februari 2022, 10.00 uur 

 
 

 
Thema: “Waar kom je eigenlijk voor” 

 
Voorganger: ds. Johan Duijster 

Organist: Hans van Blijderveen 
Instrumentalist: Jolanda van Blijderveen 

Lector: Liesbeth Batenburg  
 

 
DIENST VAN VOORBEREIDING 

 
Voorbereidende muziek 

 

Lied van voorbereiding - Lied 95a (3x) 
Venite, exultemus Domino 

Venite, adoremus 
Venite, exultemus Domino 

Venite, adoremus 
 

O come and let us sing to God - our hope 
God’s mercy is forever.  

O come and let us sing to God - our hope 
God’s mercy is forever. 

 
Kom laten wij nu juichen voor de Heer,  

en knielen, Hem aanbidden. 
Kom laten wij nu juichen voor de Heer,  

en knielen, Hem aanbidden. 

 
Overdracht aan predikant door ovd 

 
Aanvangspsalm - Psalm 95 vs. 1 en 3 (voor zover mogelijk gaan we 

staan) 
Steek nu voor God de loftrompet, 

Hem die ons in de vrijheid zet. 
Kom voor zijn aanschijn met verblijden. 

Breng Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 

Vier Hem, de koning der getijden. 
 

Kom, werpen wij ons voor de Heer 



 

 

die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 

Want onze God, Hij gaat ons voor, 

Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden.  
 

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  
 

Gebed (gezongen) 

Heer, wij zijn bijeengekomen (OTh 355 vs. 1 en 2) 
Heer, wij zijn bijeengekomen,  

mensen, overal vandaan; 
had Gij ons niet meegenomen,  

niemand was hierheen gegaan,  
want wij schromen hier te komen,  

volop in het licht te staan. 
 

Komend uit een nacht van zonden  
staan wij voor U, groot en klein, 

en belijden onomwonden: 

schuldig zijn wij en onrein. 
Ach, wij vonden zoveel zonden  

dat zij niet te tellen zijn. 
 

Woord van genade 
 

Aanmoediging tot leven 
 

Antwoordlied: Heer, wij zijn bijeengekomen (OTh 355 vs. 3 en 4) 
Bron van liefde, zeer verheven,  

helder stralend als de zon, 
bleef uw warmte weg, maar even,  

niemand die hier wezen kon -  
hoogverheven licht ten leven 

dat het duister overwon! 

 
Laat uw liefde ons bestralen,  

laat het licht zijn om ons heen;  
Gij vergeeft wel duizend malen  

onze zonden, één voor één. 
Als wij falen, weer verdwalen  



 

 

schijnt uw licht, uw licht alleen! 
 

DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed 

 
Kindermoment - ? 
 

Schriftlezing - Matteüs 11, 2-15 

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias 

hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe 3 met de 
vraag: ‘Bent U degene die komen zou of moeten we een ander 

verwachten?’ 4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen 
en zien: 5 blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door 

een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt 

en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6 Gelukkig is 
degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’ 

7 Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te 
spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het 

wuiven van het riet in de wind? 8 Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens 
die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke 

kringen. 9 Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, 
zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10 Hij is degene over wie 

geschreven staat: “Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg 
voor Je banen.” 11 Ik verzeker jullie: onder allen die uit een vrouw 

geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de 
Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan 

hij. 12 Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de 
hemel door geweld bedreigd en proberen geweldenaars het aan zich te 

onderwerpen. 13 Want alle profetieën van de Profeten en de Wet reiken 

tot de dagen van Johannes. 14 En voor wie het wil aannemen: hij is Elia, 
die komen zou. 15 Laat wie oren heeft goed luisteren! 

 
Zingen - Lied 117a vs. 1 

Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 

Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 

omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 

door Christus, halleluja. 
 

Schriftlezing - Matteüs 11, 16-24 
16 Waarmee zal Ik deze generatie vergelijken? Ze lijkt op kinderen die op 

het marktplein zitten en elkaar toeroepen: 

 17 “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet 
dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” 

 18 Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: “Hij is 



 

 

door een demon bezeten.”  
19 Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: 

“Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van 

tollenaars en zondaars.” Maar de Wijsheid wordt door heel haar optreden 
in het gelijk gesteld.’ 

20 Daarop maakte Hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden 
plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: 21 

‘Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen 
waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die 

steden zich allang in een boetekleed gehuld en met stof bedekt hebben en 
tot inkeer gekomen zijn. 22 Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal 

het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 23 En jij, 
Kafarnaüm, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk 

zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou 
gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. 24 Ik zeg 

je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn 
dan dat van jou.’ 

 

Zingen - Lied 117a vs. 2 
Hoe groot is zijn barmhartigheid 

voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 

als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 

en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 
 

Verkondiging met thema: Waar kom je eigenlijk voor? 

 

Muzikale Meditatie: Benedictus (uit ‘Misa Brevis’ van comp. Jacob de 

Haan)  
 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
           

Collecte (bij de uitgang na de zegen) 
 

Pastorale mededelingen 
 

Gebeden ~  
 danken over de gaven  

 voorbede 
 stil gebed 

 Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 



 

 

uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 
Amen 
 

Mededelingen 
 

Zingen: Maak ons hart onrustig God (HH 282) 
Maak ons hart onrustig, God, 

dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 

en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

 
Stort in ons uw tranen uit. 

Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 

Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

 

Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 

Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 

Steek in ons uw woede aan. 
 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 

Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 

Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid.  

 

Wegzending en Zegen 
Amen (1x) 

 
Uitleidend orgelspel 


