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INTREDE 
GELOFTE en BEMOEDIGING 
v. In de + Naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 
o. Amen. !
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER 
o. die hemel en aarde gemaakt heeft. !
SCHULDBELIJDENIS 
v.  Laten wij onze schuld belijden 
 in vertrouwen op Gods barmhartigheid. !
v. Heer, onze God, 

vergeef ons al wat misdeden 
o. en laat ons weer in vrede leven. 
v. Amen. !
INTREDEPSALM 
v. antifoon: Halleluja! De aarde is vervuld 

van de barmhartigheid van de HEER. 
Door het woord van de HEER 
is de hemel gemaakt. Halleluja! 
(Psalm 33, 5b.6a) !

l.  Liedboek psalm 33 vers 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. 
 Heem’len 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. 
v. Halleluja! De aarde is vervuld 

van de barmhartigheid van de HEER. 
Door het woord van de HEER 

is de hemel gemaakt. Halleluja! !
KYRIE EN GLORIA 
v. Laten wij de Heer om ontferming 
aanroepen 

voor de nood van de wereld: 
…  
Zo roepen wij tot de Heer en prijzen zijn 
Naam 
want zijn barmhartigheid heeft geen 
einde. !

o. Heer, ontferm U, 
Christus, ontferm U, 
Heer, ontferm U. !
Glorie aan God in de hoge 
Vrede daalt neer op de aarde 
In de mensen heeft Hij behagen. 

v. Amen. !
GEBED VAN DE DAG 
v.  De Heer zij met U 
o.  en met uw geest. 
v. Laten wij bidden. 

… gebedsstilte … 
Gij God, boven alle machten uit, 
die de goeder Herder van de schapen 
uit de dood hebt uitgeleid 
en ons door zijn Woord roept tot zijn 
kudde, 
wij bidden U: 
schenk ons de heilige Geest, 
opdat wij onze Herder en hoeder kennen, 
Hem van harte liefhebben en volgen, 
Hij die met U, 
in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der 
eeuwen. 

o. Amen. !
DE HEILIGE SCHRIFT 

LEZING UIT DE PROFETEN. 
l. Micha 4,1-5 (NBV) !
Eens zal de dag komen 
dat de berg met de tempel van de Heer 
rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels 
hoger dan alle bergen. 
Volken zullen daar samenstromen, 
machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de Heer 
naar de tempel van Jacobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. 
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken 
over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot 



     ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen   
           een 
ander volk, 
Geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgeboom, 
door niemand opgeschrikt, 
want de Heer van de hemelse machten heeft 
      
gesproken. 
Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze 
God, 
voor eeuwig en altijd. !
Antwoordpsalm 
l. Liedboek Psalm 98 vers 1 en 2 
     1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. !
    2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
 Hij heeft in goedertierenheid, 
 naar de belofte eens gegeven 
 het huis van Israël bevrijd. 
 Zijn volk is veilig in zijn handen. 
 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
 Zo werd tot in de verste landen 
 het heil van onze God aanschouwd. !
allen gaan staan 
LEZING UIT HET HEILIG EVANGELIE 
v. Wij horen de woorden van het heilig 
evangelie 

zoals verhaald door Johannes. !
v. Halleluja, Godlof! 

Loof de HEER, roep luid zijn naam, 
maak zijn daden bekend onder de volken. 

o.  Halleluja, Godlof! !
v. Johannes 21,15-24 (NBV) 
Toen 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.’ Nog 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.’ En 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. Waarachtig, 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 naar 
waar je niet naartoe wilt’. Met deze woorden 
duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer 
van God. Daarna zei Hij: ‘Volg mij.’ 
Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de 
leerling van wie Jezus hield hen volgde – de 
leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus 
toegebogen had om te vragen wie het was die 
hem zou verraden. Toen Petrus hem zag vroeg 
hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, 
Heer?’Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw 
zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij 
moet mij volgen.’ Op 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: 
‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat 
ik kom.’ 
Het is deze leerling die over dit alles getuigenis 
aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij 
weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. !
Acclamatie 
o. Lof zij U, o Heer! !
PREEK !
ZONDAGSLIED 
Liedboek 649  O Heer, blijf toch niet vragen 
l.  vers 1, 3, 5, 7 
v. vers 2, 4, 6 
      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. !
     4 Heer, blijf mij niet ontroeren. 
 Ik stond wel voor U klaar, 
 als ik een zwaard mocht voeren; 
 maar dit is mij te zwaar. 
 Heer, blijf mij niet ontroeren.  !
    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. !
    6 Gij weet toch alles, Here. 
 Ik heb U lief. Gij weet 
 liefde zal mij verteren, 
 zelfs als ik U vergeet. 
 Gij weet toch alles Here. !
    7 O Heer, vraag altijd verder. 
 Uw liefde triomfeert. 
 Huurlingen worden herder. 
 Het offerlam regeert. 
 O Heer, vraag altijd verder. !!
DANKZEGGING EN VOORBEDE 
telkens besloten met 
 … gebedsstilte … 
v. Zo bidden wij: 
o. God van leven en licht, maak alles 
nieuw. 
 Halleluja! (Liedboek 368f) !

Stil gebed !
o.  Onze Vader, die in de hemelen zijt,  

uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze  
schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van het kwade. 
Want van u is het rijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen !!

ZENDING EN ZEGEN 
SLOTLIED 
Liedboek 642  Ik zeg het allen, dat Hij leeft 
o. vers 1, 2, 3, en 6 !
     1  Ik zeg het allen dat Hij leeft,  
 dat Hij is opgestaan, 
 dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
  waar wij ook staan of gaan. !
    2 Ik zeg het allen en de mond  
 van allen zegt het voort,  
 tot over ’t ganse wereldrond  
  de nieuwe morgen gloort. !
    3 Nu schijnt ons deze wereld pas  
 der mensen vaderland:  
 een leven dat verborgen was  

 ontvangen w’ uit zijn hand. !
    7 Nu is op aard geen goede daad  
 meer tevergeefs gedaan,  
 want wat gij goed doet is als zaad  
 dat heerlijk op zal gaan. !
ZEGEN 
o. Amen. !
ORGELMUZIEK !
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