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Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 
 
Intochtslied  Lied 837 : 1 en 3 
1.Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd - 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 

3. Heer, als ons denken U ontkent, 
kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand - 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 
Votum en groet 
 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen  Lied 837 : 2 en 4 
2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 

4. Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

Leefregel en bemoediging 
 
Zingen  Psalm 33 : 2 en 8 
2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde 
overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven, 
vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd.

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Gesprek met de kinderen 
 
 



 

 

Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, 
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 
 
2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 
 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 
Lezen   Johannes 21 : 15 – 25 
15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, 
heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van 
U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, 
heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed 
mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd 
je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem 
hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 
schapen. 18Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je 
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je 
gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde Hij 
aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’ 20Toen Petrus zich 
omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde – de leerling die zich 
tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uit-
leveren. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 
22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet 
jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders 
en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal 
niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw 
zaak.’24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschre-
ven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25Jezus heeft nog veel meer gedaan: als 
al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te 
klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. 
 
Zingen  Lied 649 : 1, 2, 3, 5 en 7
1. O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
 
2. O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 
 
3. Gij vraagt ten tweede male. 
Gij, herder, spreekt zo zacht 
van schapen die verdwalen 

en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweede male. 
 
5. Ten derde male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
begraaft ze in uw graf. 
Ten derde male vraagt Gij. 
 
7. O Heer, vraag altijd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder. 
 



 

 

Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel  
 
Zingen  Lied 512 : 1, 2, 3, 4 en 6 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 

4. al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt mijn ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 

 

 

 

 

 

Gebeden 
 
Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk  
 
Slotlied  Lied 654 : 4, 5 en 6
4.Maar God heeft naar ons omgezien! 
Wij, in de nacht verdwaalden,- 
hoe zou het ons vergaan, indien 
Hij ons niet achterhaalde, 
indien niet in de duisternis 
het licht van Jezus Christus is 
gelijk de morgen straalde. 
 
5.Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij Opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge,- 
Gij herder die 't verloorne zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 
 

6.Zing dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep voor ons een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
In Christus is ons leven! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 
 
Zingen  Lied 411 : 1 en 6
1.Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

6.Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 


