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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 
 
- Orgelspel 
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- Voor de dienst zingen: Heilige God, geprezen zij  (Lied 
870) 
WelcomeSingers: coupletten 1, 2, 3, 5; allen: 4, 6, 7, 8 
 
1 Heilige God, geprezen zij 
   uw komst door alles heen, 
   uw woorden van alle eeuwigheid 
   en tussen ons verscheen. 
 
2 Godlof, aan ons is toegezegd, 
   dat Gij herleven doet 
   wie zijn gesneuveld in ’t gevecht 
   van ’t kwade tegen ’t goed. 
 
3 Een ander trad in onze plaats, 
   een mens tot ons behoud, 
   geprezen zij de liefde Gods 
   die ons zijn raad ontvouwt. 
 
4 Uw liefde, God, zo wijs en goed: 
   wat eens in Adam viel, 
   ons menselijke vlees en bloed, 
   wordt leven weer een ziel. 
 
5 Ja, meer dan ziel en leven zijn 
   gegund aan bloed en vlees, 
   Godzelf zal in ons wezen zijn, 
   de ademende Geest! 
 
6 Want wie voor ons gestreden heeft 
   alleen, man tegen man, 
   als God én mens geleden heeft 
   wat niemand lijden kan, 
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   Hij die ons riep in ’s Vaders naam 
   heeft ons bevrijd van zorgen. 
 
2 Diep in de donkere aarde ging 
  ’t lichaam van onze Here 
   om als het woord der opstanding 
   levend terug te keren. 
 
6 ’t Woord was in onze mond verstomd, 
   lag als een bleke dode. 
   Godlof, de Geest des Heren komt, 
   en heeft het graf ontsloten. 
 
7 Zing het de hoge hemel rond! 
   ’t Woord aan de dood ontsprongen 
   werd weer een kracht in onze mond, 
   brandend met vuren tongen. 
 
8 Christengemeente, jubel nu! 
   Dit zijn u goede dagen. 
   Hemelse engelen zullen u 
   hier op de handen dragen. 
 
9 Jubel, want die in aarde lag, 
   zit op de troon verheven! 
   Jubel, want elke blije dag 
   is ons zijn woord tot leven! 
 
- Zegen, waarna we zingen: Vervuld van uw zegen, lied 
425  
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit 
dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
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Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Heer, ik prijs 
uw naam (Lied 889) 
 
- Slotlied: Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, Lied 643: 
1,2,6,7,8,9  (staande) 
 
1 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan, 
   maakte de nacht tot morgen. 
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7 die leidt ons door de doodsjordaan 
   en houdt ons bij de hand, 
   die heeft voor ons de weg gebaand 
   naar het beloofde land. 
 
8 Geprezen, God, uw wijs beleid, 
   de omweg van uw woord, 
   ver boven alle hoogten uit 
   en alle diepten door. 
 
- Woord van welkom 
 
- Intochtslied: Psalm  116: 1, 2, 3 (staande)   
 
1  God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen

 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 
2  Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 

 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 

 
heb ik de naam des Heren aangeroepen 

 
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

 
3  Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 

 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 

 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.

 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten). 
 
- Zingen: Er is een Verlosser (Opwekking  263) 
 
Er is een Verlosser, 
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Jezus, Zoon van God. 
Kostbaar Lam van God, Messias 
Heilig God is Hij. 
 
Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk. 
Kostbaar lam van God, Messias, 
maakt van zonde vrij. 
 
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
Uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 
 
Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie. 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwig. 
 
Dank U, o mijn Vader. 
U gaf uw eigen Zoon, 
Uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan. 
 
- Woord op 5 mei 
 
- Zingen: Geef vrede door van hand tot hand (Lied 1014) 
 
- Gebed  

- Zingen: Heer Jezus, goede herder 
(Zingende Gezegend, A. Troost – melodie L 244 Nu is de 
dag ten einde) 
WelcomeSingers: 1; allen: 1, 2, 3, 4 
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WS: Halleluja, halleluja!  
A: Halleluja, halleluja! 
 
WS: Ik ben de Opstanding en het Leven: wie in Mij 
gelooft zal leven in eeuwigheid. 
 
WS: Looft de Heer, alle gij volken! 
A: Looft de Heer, alle gij volken! 
 
WS: Ik ben de Opstanding en het Leven: wie in Mij 
gelooft zal leven in eeuwigheid. 
 
A: Halleluja, halleluja! 
 Looft de Heer, alle gij volken! 
 Halleluja, halleluja!  
   
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
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Simon, son of John, 
Do you love me? 
He said to Him: Yes Lord, 
You know that I love You. 
I love you, I love you, 
You know that I love You. 
He said to him: shepherd My sheep.  
 
 
- Verkondiging: Een goed gesprek met Petrus 
 
- Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, 
Lied 868: 1, 2, 3 
 
1  Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

 
Komt allen saam, 

 
psalmzingt de heilige naam, 

 
looft al wat ademt de Here. 

 
2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 

 
Hij die u leidt, 

 
zodat uw hart zich verblijdt, 

 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

3  
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft 
geweven, 

 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 

 
Hij heeft u lief, 

 
die tot zijn kind u verhief, 

 
ja, Hij beschikt u ten leven. 

 
- Zingen: Halleluja (Uit: Gezangen voor Liturgie 248) 
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Heer Jezus, goede herder, 
Gij weet: ik kan niet verder,  
ik kan niet zonder U;  
o herder, blijf mij leiden,  
ik kan mijzelf niet weiden,  
ik kan niet verder zonder U! 
 
Rotsvast zou ik geloven,  
geen mens zou mij ontroven  
mijn onbegrensde trouw –  
maar Heer, Gij ziet mijn schromen  
om nu tot U te komen  
met niets dan ootmoed en berouw. 
 
Vergeef mijn grote woorden –  
o, dat ik beter hoorde  
naar wat Gij vroeg van mij:  
mijn hoogmoed op te geven,  
mijn overmoedig leven.  
De goede herder? Dat zijt Gij! 
 
Gij draagt mij in genade,  
Gij vraagt niet naar mijn daden,  
Gij koestert zelfs geen grief; 
Gij vraagt niet te beloven  
weer rotsvast te geloven –  
Gij vraagt alleen: Hebt gij Mij lief? 
 
- Signaal Het carillon (Ida Gerhardt) 
     (oorlogsjaar 1941)  
 
Ik zag de mensen in de straten 
hun armoe en hun grauw gezicht, - 



6 

 

toen streek er over de gelaten 
een luisteren, een vleug van licht. 
 
Want boven in de klokketoren 
na 't donker-bronzen urenslaan 
ving, over heel de stad te horen, 
de beiaardier te spelen aan. 
 
Valerius: - een statig zingen 
waarin de zware klok bewoog, 
doorstrooid van lichter sprankelingen, 
'Wij slaan het oog tot U omhoog.' 
 
En één tussen de naamloos velen, 
gedrongen aan de huizenkant 
stond ik te luist'ren naar dit spelen 
dat zong van mijn geschonden land. 
 
Dit sprakeloze samenkomen 
en Hollands licht over de stad - 
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen 
zo bitter, bitter liefgehad. 
 
- WelcomeSingers: Lord Jesus Christ 
 

1. Lord Jesus Christ,  
you have come to us,  
you are one with us,  
Mary’s Son; 
Cleansing our souls from all their sin,  
pouring your love and goodness in; 
Jesus, our love for you we sing,  
Living Lord. 
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2. Lord Jesus Christ,  
now and every day  
teach us how to pray,  
Son of God. 
You have commanded us to do  
this in remembrance, Lord, of you:  
into our lives your power breaks through,  
Living Lord. 
 
 

3. Lord Jesus Christ,  
you have come to us,  
born as one of us,  
Mary’s Son. 
Led out to die on Calvary,  
risen from death to set us free,  
loving Lord Jesus, help us see 
You are Lord. 
 

4. Lord Jesus Christ,  
I would come to you,  
live my life for you,  
Son of God. 
All your commands I know are true,  
your many gifts will make me new,  
into my life your power breaks through, 
Living Lord. 
 
- De Bijbel open: Johannes 21: 15 - 17 

- WelcomeSingers: Simon, son of John 
 
 
 


