
 

  Liturgie 18 april 

Welkom en mededelingen 
 
Aansteken van de liturgiekaars 
 
NLB Lied 98 vers 1 + 2 
98:1 
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. 
98:2 
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. 
 
- woorden aan het begin 
 
Klein Gloria NLB Lied 195 
195:1 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen. 
 
- Gebed van toenadering 
 
NLB Lied 317 vers 1 + 2 + 3 
317:1 
Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, 
met uw lieve stem verstoord. 
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
317:2 
Heer, uw boodschap staat geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
 
 Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
317:3 
Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  

Gebed nu we de Bijbel openen en lezen 
 
Johannes 21: 15- 24 
15 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.’ 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,’ 17 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. 18Waarachtig, 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.’ 19 Met deze woorden duidde 
hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. 
Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 
20 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. 21Toen 
Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er 
met hem, Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Het is 
niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar 
jij moet mij volgen.’ 23 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.’ 
24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis 
aflegt, en het ook heeft opgeschreven. 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. 
  
 Piano: “Mag ik bij je schuilen” 
Als de oorlog komt 
En als ik dan moet schuilen 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt 
Waar ik niet bij wil horen 
Mag ik dan bij jou?  
 Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn 
Wat ik nooit geweest ben 
Mag ik dan bij jou? 
 
Refrein: 
Mag ik dan bij jou schuilen 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
 
 

  



 

 Droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
Ik hou een kamer voor je vrij 
 
 Als het onweer komt 
En als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt 
En 't is mij te donker 
Mag ik dan bij jou? 
 

Als de lente komt 
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt 
En ik weet het zeker 
Mag ik dan bij jou?  
 
Refrein: 
Mag ik dan bij jou schuilen 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m'n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
Ik hou een kamer voor je vrij 
 
 Als het einde komt 
En als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt 
En als ik dan alleen ben 
Mag ik dan bij jou? 
 
Overdenking “Mag ik dan bij jou?” 
 
meditatief orgelspel  
 
Grijp toch de kansen door God u gegeven -  
https://www.youtube.com/watch?v=JF1lkRCdV3U 
1  
Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
 
Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan. 
  
 2. 
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen; 
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; 
wijs op de Heiland, die rust geeft voor ’t hart! 
 
Refrein 

  

3.  
Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’. 
En eens daarboven, daar vinden we weder 
vruchten van ’t zaad, dat wij strooiden op aard. 
 
Refrein: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan. 
 
  Deze zondag zijn onze gaven bedoeld voor  
1. Diaconie  2. Open Kerk Activiteiten 
  
Ons gebed begint vanmorgen met het luisteren naar 
“Een toekomst vol van hoop”: 
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20  
Een toekomst vol van hoop.  
In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
  
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
Gebeden 
  
Youtube - aankondiging slotlied 425 
https://www.youtube.com/watch?v=TSri-mxLCUc 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden  
tezamen gezonden op weg in een wereld  
die wacht op uw woord 
  
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 
 
wegzending en zegening 
 
orgelspel  
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