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orde van dienst

‘‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’
Johannes 21:16

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil…
Welkom
- we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Stilte
Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer,
door de heilige Geest,
Amen
Aanvangslied Lied 642: 1, 2, 4 en 8 ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’
-we gaan zittenGebed van toenadering
Leefregel
Loflied Lied 977: 1, 2 en 5 ‘Ga uit o mens en zoek uw vreugd’
Moment met de kinderen
-Kinderlied: ‘Weet je dat de lente komt?’
-Bedankfilmpje van ‘jeugddorp de Glind’
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing Johannes 21:15-25
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
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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 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. Jezus 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.
Lied 649: 1, 2 5 en 6 ‘O Heer, blijf toch niet vragen’
Verkondiging
Orgelimprovisatie
Lied ‘Wil je opstaan en mij volgen?’ (Iona) 1, 2, 4 en 5
Mededelingen en Collecte aankondiging
Gebeden, afgesloten met het gesproken Onze Vader
Slotlied Lied 908: 1, 6 en 7 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
Zending en Zegen
Amen
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Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger
Martha Marie Bugel, ouderling
Dianne Rietveld, diaken
Jaap Landheer, lector
Arjan Veen, muziek
Arie van Dijk en Pieter Jan van der Vliet, zang
Marianne Boer/Piet de Vries, kindernevendienst
Eduard van Loenen en Lydia Steensma, regie kerkTV
Rob van Weelden, koster

Afbeelding voorkant: Feed my sheep, brozen beeld in Tabgha, Israel.
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