
 

 

PAPENDRECHT  
Pasen 2022 

 
 

Thema: Pasen 

 

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: 

Organist: 

M.m.v.:   

Lector:         

KND:  

 

DIENST VAN VOORBEREIDING 

 

Voorbereidend orgelspel 

 

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

 

Lied van voorbereiding - (HH 181 Hij kwam bij ons heel gewoon) 

 

Verstilling 

 

Overdracht aan predikant door ovd 

 

(Allen zitten) 

 

k: Waarom is deze morgen anders dan andere? 

v: Eens was het nacht om ons heen, 

 Jezus, de hoop van de mensen, was dood! 

 Maar op deze morgen is Hij opgestaan uit de dood: 

 nu staan wij in het licht van de Paasmorgen.   

 

k:  steekt de Paaskaars aan 

 

(Allen staan) 

 

Lied 624:  

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  

Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!  

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,  

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!  

  

2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,  

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  

die aanvaardde kruis en graf, halleluja,  

dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!  

  

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  

heeft verzoening ons bereid, halleluja!  

Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!  

Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja! 



 

 

 

VOTUM 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 

 

GEBED VAN TOENADERING (gemeente gaat zitten) 

v Eeuwige, onze God, 

 wij die U nooit hebben gezien, - 

a zie ons hier staan 

 Wij die van U hebben gehoord, - 

a hoor Gij ons aan. 

 Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 

a wees onze hulp, 

 en dat Gij alles hebt gemaakt, - 

a maak alles nieuw, 

 en dat Gij ons bij name kent, - 

a leer ons U kennen, 

 die Bron van leven wordt genoemd, - 

a doe ons weer leven, 

 die gezegd hebt: Ik zal er zijn, - 

a wees hier aanwezig. 

 

Lofpsalm: Psalm 103: 1, 4 (gemeente gaat staan) 

 

Woord van genade (gemeente gaat zitten) 

 

Aanmoediging tot leven 

 

Antwoordlied: HH 188 Jezus is ons licht en leven 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de dienst van het Woord 

 

* KND 

De kinderen wordt gevraagd naar voren te komen: aansluitend filmpje met kinderlied. 

 

 Kinderen onder naspel naar nevendienst 

 

Schriftlezing(en) (uit NBV) 

 

Joh. 20 
 

Antwoordlied: Lied 632: 1, 2  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 

 

Rom. 8: 
35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, 

honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag 

na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit 

alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38Ik ben ervan overtuigd 

dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 

toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen 

scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

 



 

 

Lied 608: de Steppe zal bloeien 

 

Verkondiging  

 

Muzikale Meditatie 

 

Zingen: Lied 623: 1, 3, O hart spring op van vreugde 

 

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 200 U zij de glorie 

 

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  


