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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 
 
Welkomstwoord en afkondigingen 

 
Zingen  Voorzang: Psalm 103 vers 1 en 2 
 

Loof, loof den HEER’, mijn ziel, met alle krachten; 
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
Och of nu al, wat in mij is, Hem prees! 
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God, Die z' u bewees. 

 
Loof Hem, Die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw Redder is geweest. 

 
 
De handdruk 1 
 
Stil gebed2 

 
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 



 

 

Willempje Vink- Langhout 
overleden op 23 december 2019 in de leeftijd van 86 jaar 

 
Bastiaan den Braanker 

overleden op 30 december 2019 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Grietje Heijman- Roodnat 
overleden op 30 december 2019 in de leeftijd van 98 jaar 

 
Gijsberta Meiderwijk- Versluis 

overleden op 25 januari 2020 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Marigje Belia Huijzer- Romijn 
overleden op 13 februari 2020 in de leeftijd van 87 jaar 

 
Johanna Wagenmakers- Verheij 

overleden op 24 maart 2020 in de leeftijd van 85 jaar 
 

Pietje van Wijngaarden- Verbree 
overleden op 31 maart 2020 in de leeftijd van 84 jaar 

 
Teuntje Rietveld- Vastenhout 

overleden op 6 april 2020 in de leeftijd van 70 jaar 
 

Pieter van Wijngaarden 
overleden op 16 mei 2020 in de leeftijd van 83 jaar 

 
Jacob Prins 

overleden op 20 mei 2020 in de leeftijd van 76 jaar 
 

Gijs Vonk 
overleden op 7 juni 2020 in de leeftijd van 83 jaar 

 
Maria Helena Visser- Plaisier 

overleden op 16 juni 2020 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Gerritje Martha van der Put- Uijl 
overleden op 27 juni 2020 in de leeftijd van 81 jaar 

 
Janna Verschoor- Verheul 

overleden op 12 juli 2020 in de leeftijd van 88 jaar 
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Benjamin Hendrikus Jan-Pieter van der Meulen 
overleden op 6 augustus 2020 in de leeftijd van 3 dagen 

 
Philippine Lommerde- de Koning 

overleden op 7 augustus 2020 in de leeftijd van 81 jaar 
 

Janna van der Kevie- Korporaal 
overleden op 10 augustus 2020 in de leeftijd van 90 jaar 

 
Clara Hardam- Broer 

overleden op 12 augustus 2020 in de leeftijd van 88 jaar 
 

Cornelis de Koning 
overleden op 14 augustus 2020 in de leeftijd van 92 jaar 

 
Gerrit Visser 

overleden op 11 september 2020 in de leeftijd van 94 jaar 
 

Arie van Vuuren 
overleden op 23 september 2020 in de leeftijd van 90 jaar 

 
Maria Dammers- Boonstoppel 

overleden op 23 september 2020 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Willemina Vermaas- Burgers 
overleden op 1 oktober 2020 in de leeftijd van 85 jaar 

 
Cornelia van Dijk- de Gruijter 

overleden op 13 oktober 2020 in de leeftijd van 95 jaar 
 

Huibert de Borst 
overleden op 18 oktober 2020 in de leeftijd van 84 jaar 

 
Bastiaan Hofman 

overleden op 27 oktober 2020 in de leeftijd van 85 jaar 
 

Adriana Johanna Hendrika Verheul- Putters 
overleden op 9 november 2020 in de leeftijd van 78 jaar 

 
Aart van der Kevie 

overleden op 15 november 2020 in de leeftijd van 92 jaar 



 

 

Zingen  Psalm 89 vers 19 en 1  
 

Gedenk, o HEER’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur! 
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur; 
Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? 
Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? 
Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons, als tevoren, 
Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. 

 
‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 
 
Gebed 
 
Lezing van de Wet des Heeren 4 
 
Zingen   Psalm 84 vers 3 
 

Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,  
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

 
 

                                                 
4
  de Tien geboden staan in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een spiegel 

voorgehouden,  waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God. Tevens vormen de 
geboden de regels om naar te leven 



 

 

Schriftlezingen: Genesis 50: 22 – 26 / Jozua 24: 32 / Hebreeën 11: 22 
 
Genesis 50: 22-26 
 
Jozef sterft 
22 Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader; Jozef 
leefde honderdtien jaar. 
23 Jozef zag van Efraïm, de derde generatie; ook werden de zonen van 
Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. 
24 En Jozef zei tegen zijn broers: Ik ga sterven, maar God zal zeker naar 
jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat Hij 
gezworen heeft aan Abraham, Izak en Jakob. 
25 En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie 
omzien en dan moeten jullie mijn beenderen vanhier meenemen. 
26 En Jozef stierf toen hij honderdtien jaar oud was; ze balsemden hem 
en men legde hem in een kist, in Egypte 
 
Jozua 24: 32 
 
32 En de beenderen van Jozef die de Israëlieten uit Egypte 
meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem, op het stuk land dat 
Jakob voor honderd geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, 
de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van 
Jozef geworden. 
 
Hebreeën 11: 22 
 
22 Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de 
uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in 
verband met zijn gebeente. 

 
 
 
 
 
 

Ik, Ik ben het Die u troost 
Jesaja 51 vers 12a 



 

 

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 18 voorzang en vers 15 
 

Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, 
O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 
Mijn steenrots, burg en helper is de HEER’, 
Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. 

 
Daarom, o HEER’, zal ik U eer bewijzen; 
Bij 't heidendom Uw naam eerbiedig prijzen 
Met psalmgezang, daar 't hart door wordt geraakt, 
Hij heeft het heil Zijns Konings groot gemaakt; 
Hij wil Zijn gunst aan Zijn gezalfde schenken; 
Aan David en zijn nakroost eeuwig denken. 

 
 

Prediking5  
En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar 
jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen vanhier 
meenemen.            

Genesis 50: 25 
 
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 17 vers 3 en 8 
 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 

 
Maar -blij vooruitzicht, dat mij streelt!- 
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 

 
Dankgebed 
 
Slotzang (staande): Lofzang van Zacharias vers 4 
 

Dus wordt des HEEREN volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartigheên, 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 

 
 
Zegen 7   

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


