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De psalmen worden, i.v.m. Covid-19, gezongen door enkele gemeenteleden 
die voorin de kerk hebben plaatsgenomen. U wordt verzocht niet mee te 
zingen maar wordt wel van harte uitgenodigd de psalmen mee te neuriën. 

 
Inleidend orgelspel 
 
Toespraken 

 De burgemeester van Papendrecht dhr. A.J. Moerkerke namens de 
burgerlijke gemeente van Papendrecht 

 Ds. B. Weerd namens wijk West van de Hervormde Gemeente 
Papendrecht 
 

Dankwoord Ds. Bijl 
 
Zingen: Psalm 25 vers 7 
 
   Gods verborgen omgang vinden 
   Zielen, waar Zijn vrees in woont; 
   ´t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
   naar Zijn vreêverbond, getoond. 
   D’ ogen houdt mijn stil gemoed 
   Opwaarts, om op God te letten: 
   Hij, Die trouw is, zal mijn voet 
   Voeren uit der bozen netten. 
  
De “handdruk”  1 
 
 
Stil gebed 2 

 
 
Votum en groet 3 

 

                                                 
1 de ouderling van dienst wenst de predikant Gods zegen toe 
2
 een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst 

3
 votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd.  De dominee vraagt of God onze Hulp  

 wil zijn. In de groet worden wij door God Zelf gegroet 



Zingen: Psalm 138 vers 1 en 2 
    

‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
   Vermelden, HEER’, 
   U dank bewijzen. 
   ‘k Zal U in ’t midden van de goôn 
   Op hogen toon 
   Met psalmen prijzen. 
   Ik zal mij buigen op Uw eis 
   Naar Uw paleis, 
   Het hof der ho-ven, 
   En om Uw gunst en waarheid saam 
   Uw groten naam 
   Eerbiedig loven. 
 
   Door al Uw deugden aangespoord, 
   Hebt Gij Uw woord 
   En trouw verheven. 
   Gij hebt mijn ziel op haar gebed 
   Verhoord, gered, 
   Haar kracht gegeven. 
   Al ’s aardrijks vorsten zullen, HEER’, 
   Uw lof en eer 
   Alom doen ho-ren, 
   Wanneer de rede van Uw mond 
   Op ’t wereldrond 
   Hun klinkt in d’oren. 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 32 vers 4 
 
   Gij zijt mij, HEER’, ter schuilplaats in gevaren, 
   Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 
   G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
   Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
   Mijn leer zal u, o mens, naar ’t recht doen hand’len 
   En wijzen u den weg, dien gij zult wand’len. 
   Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
   Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 
Gebed 4 
 
Schriftlezingen: 

 Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 10 

 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 4  
 
Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 10 
 
Beloften van verlossing 
1. Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die 
ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen 
onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. 
2. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam 
zijn, u en uw kinderen, met heel u hart en met heel uw ziel, overeenkomstig 
alles wat ik u heden gebied. 
3. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en 
Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken 
waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. 
4. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de 
HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 
5. En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit 
hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u 
talrijker maken dan uw vaderen. 

                                                 
4
 We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook doen we 

voorbede voor de  zieken, degenen die het moeilijk hebben enz 



6. De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, 
om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, 
zodat u leven zult. 
7. De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op 
hen die u haten en die u vervolgd hebben. 
8. En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn 
geboden, die ik u heden gebied, houden. 
9. De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in 
de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw 
land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, 
zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, 
10. wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn 
geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te 
nemen; wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en 
met heel uw ziel. 
 
1 Johannes 1 vers 1 tot en met 4 
 
Het apostolisch getuigenis 
1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien 
hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast 
hebben van het Woord des levens 
2 – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen 
en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is 
geopenbaard- 
3 wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij u, opdat ook u 
gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de 
Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. 
4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.  
 
 
 

Ivm COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnr NL 66 RABO 0373 7031 04 tav Hervormde 
Gemeente Papendrecht ovv collecte. De bijdrage zal over de diverse bekend 
gemaakte doelen en de zendingswerkers dmv een verdeelsleutel worden 
verdeeld.  



Zingen: Psalm 75 vers 1 en 6 
 
   U alleen, U loven wij; 
   Ja, wij loven U, o HEER’, 
   Want Uw naam, zo rijk van eer, 
   Is tot onze vreugd nabij. 
   Dies vertelt men in ons land 
   Al de wond’ren Uwer hand. 
 
   ‘k Zal dit melden, ‘k zal altijd 
   Zingen Jakobs God ter eer, 
   Slaan der bozen hoornen neer, 
   Vellen wat Zijn naam bestrijdt; 
   Maar der vromen hoorn en macht 
   Zal verhoogd zijn door Gods kracht. 
 
 
Prediking 5 over 1 Johannes 1 vers 3b en 4 
 
En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus 
Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.  
 
 
Amen 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, zodat 
het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven 
6
 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord betuigt 

de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor aan geven. 



Zingen: Psalm 68 vers 2 
 
   Maar ’t vrome volk, in U verheugd, 
   Zal huppelen van zielevreugd, 
   Daar zij hun wens verkrijgen. 
   Hun blijdschap zal dan onbepaald 
   Door ’t licht, dat van Zijn aanzicht straalt, 
   Ten hoogsten toppunt stijgen. 
   Heft Gode blijde psalmen aan; 
   Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan, 
   Laat al wat leeft Hem eren! 
   Bereidt den weg, in Hem verblijd, 
   Die door de vlakke velden rijdt: 
   Zijn naam is HEER’ der heren. 
 
Dankgebed 
 
Slotzang: Psalm 56 vers 6 (staande) 
 
   Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood, 
   Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’, 
   Gij zijt voor mij een schild in allen nood, 
   Gij hebt mijn smart verdreven, 
   Uw dierb’re gunst is m’altoos bijgebleven. 
   ‘k Zal voor Gods oog naar Zijn bevelen leven; 
   Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven, 
   Zo word’ Zijn lof vergroot. 
 
    
Zegenbede 7 
 
U wordt vriendelijk verzocht na de zegenbede weer plaats te nemen. 

 

 

 

                                                 
7 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste wens en belofte van God, Die 
geloofd wil worden: Hij gaat met ons mee. 



 


