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Thema: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent 
mmv Umami 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 62: 1 en 5  
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gebed om ontferming 

Zingen  God van licht - Opwekking 807 
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 

In mijn onrust neemt U mijn hand; in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 

Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker veilig naar de kust,  
waar U woont. (4x) 

Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee. (2x) 
Refrein 

U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. (4x) 
Refrein 

Gebed bij de opening van de Schriften 



Gesprek met de kinderen 

Zingen  Projectlied 
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen 
en volgen de weg zoals Jezus die ging. 
Samen met Hem zijn wij onderweg, 
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin. 

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Psalm 38: 5-16 
door Joke van Os 

Zingen  Psalm 38: 7 
7. Verre van mij zijn mijn vrinden, 
mijn beminden 
mijden mij, zien mij niet aan. 
Steeds op onheil zinnend zetten 
strik en netten 
zij die mij naar ’t leven staan. 

Lezen   Lucas 22: 54-62 

Zingen  Psalm 38: 6 en 12 
6. Al mijn zuchten, al mijn bange 
zielsverlangen 
breng ik voor uw aangezicht. 
’t Hart krimpt, zie mijn krachten tanen, 
zie mijn tranen, 
uit mijn ogen wijkt het licht. 

12. Haast U mij te hulp en red mij, 
Heer, ontzet mij, 
O mijn heil, wees mij nabij. 
Laat uw trouw mij niet begeven, 
stel mijn leven 
bij U veilig, handhaaf mij. 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Wat een liefde - Opwekking 625 
Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig. 
In U is mijn huis, in U ben ik heilig, in U. 
Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen. 
In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, in U. 
U neemt mij in uw armen en droogt mijn tranen af. 
Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde! (2x) 

Bij U is het goed, U geeft mij uw zegen. 
In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, in U. 
U hebt Uzelf voor mij gegeven. 
In U kan ik zijn, in U kan ik leven, in U. 
Ik hoef niets te verbergen, want U wijst mij niet af. 
Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde! (2x) 

En dat ik steeds terug mag komen, ook als ik ver ben afgedwaald. 
En U mij altijd wilt vergeven wanneer ik heb gefaald. 
Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde! (2x) 
U bent liefde, U bent liefde, U bent liefde! (2x) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 



Collecte  Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Slotlied   Lied 575: 1, 2 en 6  
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

Wegzending en zegen  
zingen ‘amen’


