Liturgie voor de ochtenddienst op 18 april 2021 om 9:30 uur.
Predikant:
Ds. S. Bijl, Groningen
Organist:
Klaas van der Kolk
Ouderling van dienst: Mw. A. Terpstra
Gebeden:
1e collecte:
2e collecte:
3e collecte:

Diaconie
Kerkelijk beheer
Rente en aflossing

muziek
welkom en mededelingen
psalm NLB 33: 1, 2.
1. Kom nu met zang en roer de snaren,
gij volk, dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
‘t feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.

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.
Hem’len hoog verheven,
vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

bemoediging en groet
drempelgebed
psalm NLB 33: 8.
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.
Kyriegebed, afgesloten met beurtspraak muziek en zang NLB 301f
1. Heer, ontferm u.
Christus, ontferm u.
Heer, ontferm u over ons.

glorialied NLB 645: 1.
1. Zing ten hemel toe,
juich en jubel Gode,
want Hij wordt niet moe
voor ons uit te gaan
als een vuur vooraan
levenden en doden!
kinderlied Ken je dit verhaal https://www.youtube.com/watch?v=FVLfjawGSSo
gebed van de zondag
lezing 1: Micha 4: 1 - 5

Het koningschap van de HEER
4 1Eens 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,
2machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs 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.
3Hij 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.
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
5Laat andere volken hun eigen goden volgen –
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,
voor eeuwig en altijd.
lied NLB 447: 1.
1. Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan,
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

Lezing 2: Johannes 21: 15 - 24
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.
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.’ 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 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.’ 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:
‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’
24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.
lied NLB 339a
1. U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Verkondiging thema: “Heb je me lief?”
muziek
lied NLB 649
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.
dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
slotlied NLB 654: 1, 6.
1. Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen

6. Zing dan de Heer, stem 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!

zegen, beantwoord met gezamenlijk gesproken Amen

