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VOORGANGER: DS. GW VD WERFF 

Welkom en mededelingen  

Intochtslied: Psalm 33:1,2 

Kom nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeB van 's Heren recht. 
Hijzelf heeB 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 loBrompet. 

Zing al wie leeB 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. 

S3l gebed 

Bemoediging, groet en drempelgebed 

Vervolg intochtslied: Psalm 33:8 

Wij wachten sOl op Gods onPerming, 
ons hart heeB zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeB bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen Ojde 
uwe liefd'ons leiden, 
uw barmharOgheid. 
God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten 
nu en voor alOjd. 

Eerste SchriDlezing: Micha 4: 1-5 

Lied: 1016:1,2,3 



Kom, laat ons opgaan naar de berg 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jerualem. 
waar God de vrede leert: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 

Wij gaan waar onze voeten gaan, 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jerualem. 
God zet ons op het spoor 
naar vrede en gerechOgheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. 

Uit Sion zal de wet uitgaan 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jerualem. 
en uit Jeruzalem 
het woord dat ons de vrede leert, 
sjaloom in naam van Hem. 

Tweede SchriDlezing: Johannes 21: 15-24 

Lied: 649 

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. 

O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 

Gij vraagt ten tweede male. 
Gij, herder, spreekt zo zacht 
van schapen die verdwalen 
en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweede male. 

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. 

Ten derde male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
begraaB ze in uw graf. 
Ten derde male vraagt Gij. 

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. 

O Heer, vraag alOjd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag alOjd verder. 

Overweging 

Lied 636 (cd Met hart en ziel II/2/31) 

Liefde is licht, opnieuw geboren, 
wakker uit nacht en eenzaamheid; 
liefde wil strelen niet verstoren 
hunkering naar geborgenheid. 
Liefde heeB handen, ogen, oren 
zo open als de dageraad: 
liefde heeB nooit de hoop verloren – 
liefde leeB langer dan de haat. 

Liefde is licht, laat zich niet vangen, 
komt door gesloten deuren heen, 
biedt aan de woede beide wangen, 
breekt harten harder dan een steen. 
Liefde kan legers overwinnen, 
springt hoger dan de hoogste muur, 
blust, door de vijand te beminnen, 



haarden van hoog oplaaiend vuur. 
Liefde is licht, uit Hem geboren 
die zelf de bron van liefde is; 
Hij heeB zijn kind aan ons verloren, 
Pasen schrijB zijn geschiedenis. 
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 
weg boze dromen – wees gerust! 
Boven mij gaat de hemel open: 
Gods liefde die ons wakker kust. 

Dankgebed en voorbeden, s3l gebed, Onze Vader 

Slotlied: 652 

Zing jubilate voor de Heer, 
hemel en aarde, loof uw Vader, 
engelen, goden, mens en dier, 
sterren en stenen, jubilate! 

Zing jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zing jubilate! 

Zing jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeB verlaten, 
dat Hij de zonden heeB verzoend, 
Jezus Messias, jubilate! 

Zing jubilate voor de Geest, 
offer de vogel Geest uw adem, 
dat Hij uw hart met vuur geneest, 
wees God indachOg, jubilate! 

Heenzending en zegen 


