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Inleidend orgelspel 
 
 
Welkomstwoord en afkondigingen 

 
 
Zingen  Voorzang: Psalm 139 vers 1 
 

Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad' of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten.

 
 
De handdruk 1 

 
 
Stil gebed2 

 
 
Votum en groet 3 

 
 
 

De gemeenteleden die ons in het kerkelijk jaar 2020/2021  zijn ontvallen  
worden herdacht. U wordt verzocht, voor zover mogelijk, te gaan staan. 

                                                 
1 de ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 
predikant over en wenst hem 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 spreekt namens de gemeente 

uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God Zelf begroet.   



Cornelia Willempje Bongers- Kruijthoff 
overleden op 12 november 2020 in de leeftijd van 86 jaar 

 
Hendrik van den Ochtend 

overleden op 18 november 2020 in de leeftijd van 95 jaar 
 

Arie de Jong 
overleden op 3 december 2020 in de leeftijd van 81 jaar 

 
Adriaan Willem Bouter  

overleden op 10 december 2020 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Adam van der Graaf  
overleden op 30 december 2020 in de leeftijd van 84 jaar 

 
Helena van Vuuren- Markesteijn  

overleden op 7 januari 2021 in de leeftijd van 89 jaar 
 

Cornelis Hubertus de Koning 
overleden op 30 januari 2021 in de leeftijd van 86 jaar 

 
Cornelis Bongers  

overleden op 26 februari 2021 in de leeftijd van 94 jaar 
 

Jan van der Graaf 
overleden op 1 maart 2021 in de leeftijd van 93 jaar 

 
Arina van den Toren- Batenburg  

overleden op 20 maart 2021 in de leeftijd van 87 jaar 
 

Dirkje Baggerman- Broere  
overleden op 26 maart 2021 in de leeftijd van 98 jaar 

 
Grietje Stuij- van Genderen  

overleden op 14 mei 2021 in de leeftijd van 99 jaar 
 

Nathan Boonstoppel  
overleden op 21 mei 2021 in de leeftijd van 0 jaar 

 
Maria Margrietha van der Stelt- Batenburg  

overleden op 27 mei 2021 in de leeftijd van 79 jaar 
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Cornelia Suzanna Witmont- Steketee  
overleden op 12 juni 2021 in de leeftijd van 64 jaar 

 
Barbera Johanna Kok- van der Esch  

overleden op 19 juli 2021 in de leeftijd van 81 jaar 
 

Jansje Cornelia van Uden- van Heteren  
overleden op 28 juli 2021 in de leeftijd van 87 jaar 

 
Jan Bosman  

overleden op 19 augustus 2021 in de leeftijd van 74 jaar 
 

Pieter Dekker  
overleden op 10 september 2021 in de leeftijd van 103 jaar 

 
Jannetje Maria Bom- van Belle  

overleden op 12 september 2021 in de leeftijd van 95 jaar 
 

Bastiaantje Vastenhout  
overleden op 8 oktober 2021 in de leeftijd van 71 jaar 

 
Jan Pieter de Koning  

overleden op 2 november 2021 in de leeftijd van 82 jaar 
 

Helena Johanna Kros-de Korte   
overleden op 3 november 2021 in de leeftijd van 97 jaar 

 
Caroline Barbara Maria Kraal - Dekker   

overleden op 4 november 2021 in de leeftijd van 61 jaar 
 

Gerard van Wijngaarden  
overleden op 4 november 2021 in de leeftijd van 77 jaar 

 
Gerrigje Vos-de Ruiter 

overleden op 7 november 2021 in de leeftijd van 96 jaar 
 

 
 
 
 

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



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 4 
 
Lezing van de Wet des Heeren 5 
 
Zingen   Psalm 119 vers 1 
 

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 

 

                                                 
4  We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook 
doen we voorbede in het gebed na de preek. 
5  De Tien geboden staan o.a. in het Bijbelboek Exodus. Iedere zondagmorgen wordt ons zo een 
spiegel voorgehouden, waardoor we ontdekt worden aan onze zonden voor God waarover we 
vergeving mogen vragen door het werk van de Heere Jezus. Tevens vormen de geboden de regels om 
naar te leven. 



Schriftlezing: Jesaja 4: 2 – 6 6 
 
De komende verlossing 
2. Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, 
en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die 
ontkomen zijn. 
3. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in 
Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in 
Jeruzalem ten leven opgeschreven is. 
4. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen 
zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan 
weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest 
van uitbranding, 
5. dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de 
samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts 
een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een 
beschutting zijn. 
6. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als 
toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. 
 

 
 
 
 

I.v.m. COVID-19 wordt er tijdens de dienst niet gecollecteerd. U kunt uw 
bijdrage overmaken op rekeningnr. NL 66 RABO 0373 7031 04 t.a.v. 
Hervormde Gemeente Papendrecht o.v.v. collecte. De bijdrage zal over 
de diverse bekendgemaakte doelen en de zendingswerkers d.m.v. een 
verdeelsleutel worden verdeeld.  

 

                                                 
6  Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.   



Zingen   Psalm 91 vers 1 en 5 
 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Ko-ning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo-ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 
 
Ik steun op God, mijn Toeverlaat, 
Dies heb ik niets te vre-zen. 
Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad; 
Uw tent zal veilig we-zen; 
Hij zal Zijn engelen gebiên, 
Dat z' u op weg bevrijden; 
Gij zult hen, in gevaren, zien 
Voor uw behoud'nis strijden. 
 

 
Prediking7  

Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, 
en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de 
regen. 
                   Jesaja 4:6 

 
 
Amen 8 
 
                                                 
7 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.  
8 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 27 vers 3  
 

Och, mocht ik, in die heilige gebouwen, 
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog, 
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen! 
Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. 
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', 
In ramp en nood versteken in Zijn hut; 
Mij bergen in't verborgen van Zijn tent, 
en op een rots verhogen uit d' ellend'. 

 
Dankgebed 
 
Slotzang (staande): Psalm 76 vers 1 
 

God is bekend bij Juda's stam, 
Waar Hij Zijn hogen zetel nam; 
Zijn naam is groot in Israël; 
In Salem staat op Zijn bevel, 
De hutte van dien Hemelkoning; 
Op Sion is Zijn heil'ge woning. 

 
Zegen 9   

                                                 
9 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte 
van God: Hij gaat met ons mee.   


