
 

 

PAPENDRECHT  
Zondag 4 van de Veertigdagentijd  

27 Maart 2022 

 
 

 

Thema: Met innerlijke ontferming  

 

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 informatie wilt, 

aarzel niet om even iemand aan te spreken.  

 

Voorganger: Ilse Swart 

Organist: André de Jager 

M.m.v.:   

Lector: Madelon Visser      

KND: alle groepen 

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

Lied van voorbereiding – Psam 122 1 en 3 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

Aanvangspsalm: Psalm 32 (gemeente gaat staan) 

 

Bemoediging en groet 

 

V: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

G: Amen 

 

V: De Heer onze redder is met u 

 G: En ook met u 

 

V: God van onze dagen en jaren 

We maken tijd voor u 

Vorm ons in het evenbeeld van Christus 

Zodat onze levens u eren 

 G: Amen 

 

Voorbereiding en gebed van toenadering 

 

Jezus zegt: “Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven”  

 

Gebed van toenadering: 

 

V: Almachtige God, voor U liggen alle harten open, 

al onze verlangens zijn U bekend 

en geen geheim is voor U verborgen, 

Zuiver de overleggingen van ons hart door 

de ingeving van uw heilige Geest, zodat wij U volmaakt liefhebben 



 

 

en uw heilige Naam prijzen.  

G: Amen. 

  

 

 

Welkom en inleiding op de dienst 

 

 

Gebed van toenadering/ Kyriegebed/ van schuldbelijdenis 

 

Laat ons met elkaar beleiden door het zingen van het Agnus Dei: 

Lied: Agnus Dei (Sela)  

 

Gebed van genade: 

Almachtige God, 

die een ieder vergeeft die berouw heeft 

wees ons genadig 

vergeef en bevrijd ons van al onze zonden, 

bevestig en sterk ons in al het goede, 

en bewaar ons in het eeuwige leven, 

door Jezus Christus onze Heer, 

Amen.   

 

 

Aanmoediging tot leven 

 

Credolied: 345: 1,2 en 3 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de dienst van het Woord 

Hemelse Vader, 

Uw Zoon streed met de machten van de duisternis, 

en groeide dichter naar u in de woestijn: 

help ook ons in deze dagen te groeien in wijsheid en gebed 

zodat we getuigen mogen zijn van uw bevrijdende liefde 

in Jezus Christus onze Heer. 

Amen. 

 

* Kindermoment : het beloofde land 

 

Schriftlezing: Lukas 15:11-32 

 

Antwoordlied: Lied 544: 1, 3 en 5 

 

Verkondiging met thema: Met innerlijke ontferming 

 

Muzikale Meditatie:  

 

Zingen: Lied 561:1,2,3,4 en 5 

 

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 – Lied 542:1, 2, 3 en 4 

 

Wegzending en Zegen 

 

De vrede van God, 

die alle verstand te boven gaat, 

beware ons hart en ons verstand, 

in de kennis en liefde van God, 

en van zijn zoon Jezus Christus onze Heer; 

 

De zegen van God almachtige, 

de Vader, Zoon, en de Heilige Geest, 

zij met ons allen nu en altijd 

 

Amen (gezongen)  

 

Ga in de vrede van Christus.  

 

 

Uitleidend orgelspel 

 
 


