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Voorzang gezang 574

1.     Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 
         U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
         in de nacht der nachten streed U onze strijd, 
         U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 
         Kyrie eleison, Christe eleison, 
         Kyrie eleison. 

         2. Christus is gekomen in ons aards bestaan, 
         nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 
         aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid. 
         Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 
         Kyrie eleison, Christe eleison, 
         Kyrie eleison. 

3.     Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 
         U verbreekt het donker, alles is volbracht; 
         geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 
         één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
         Kyrie eleison, Christe eleison, 
         Kyrie eleison. 

Mededelingen 

Aanvangspsalm 81: 1, 2, 3

1.      Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte!
         Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem
         springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

         2. Laat de harpen slaan, / klinken de trompetten.
         Viert bij volle maan / met muziek en mond
         een hernieuwd verbond / volgens oude wetten.

3.      Dit is ingezet / als een eeuwig teken
         Jozef tot een wet, / toen des Heren hand
         aan Egypteland / machtig is gebleken.

Stil gebed/ Votum en groet



Kyrie/Gloria 299e

I.      HEER ONTFERM U,
I en II. Heer ontferm u.
I.      CHRISTUS ONTFERM U,
I en II Christus ontferm u.
I.      HEER ONTFERM U OVER ONS
I en II. Heer ontferm u over ons

I en II.   Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
         en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
         wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U,
         wij danken U om uw glorie!
         hemelse koning, God over allen, Vader van mensen.
         Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God
         die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
         geef uw ontferming!
         heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, allerhoogste
         Jezus Messias, Heilige Geest, glorie van God! 
         U alle eer, nu en altijd. A~men. A~men. A~~men

Kinderverhaal

Lied: Dank U..

         Dank U voor deze mooie morgen,
         dank U voor deze mooie dag.
         Dank U dat ik met al mijn zorgen
         bij U komen mag

         Dank U voor alle bloemengeuren
         dank U voor ieder klein geluk.
         Dank U voor alle held’re kleuren,
         dank U voor muziek

         Dank U dat U in moeilijkheden
         dank U dat U in pijn en strijd,
         dank U dat U in alle tijden
         toch steeds bij ons zijt



         Dank U dat ons uw woord bewaarde
         Dank U dat U uw Geest ons geeft.
         Dank U dat ieder mens op aarde
         van uw liefde leeft

         Dank U, uw liefde kent geen grenzen
         dank U dat ik nu weet daarvan.
         Dank U, o God, ik wil U danken
         dat ik danken kan.

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Lied: Breng ons samen 

         U roept ons samen als kerk van de Heer, 
         verbonden met U en elkaar.
         Wij brengen U lof, geven U alle eer:
         eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
         Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
         waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

        Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
         die alles gelooft en verdraagt.
         Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
         veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
         Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
         liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

         Breng ons samen, één in uw naam.
         Ieder is welkom hier binnen te gaan.
         Samen, één door de Geest;
         erbonden in liefde, die U aan ons geeft.

        U roept ons samen voor Woord en gebed,
         als deel van uw kerk wereldwijd.
         Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
         gebruiken met vreugde de maaltijd.
         Wij breken het brood en verstaan het geheim,
         om samen uw kerk en van Christus te zijn.



        Wij belijden één geloof en één Heer;
         zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
         Heer, geef vrede die ons samenbindt.
         Vader, maak ons één!

Lezing: Joh. 21: 15-23

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?’ Pe-
trus 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. 18Werkelijk, 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 veel hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de
maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou
uitleveren. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem,
Heer?’ 22Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat
Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’ 23Op grond van deze uit-
spraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet
zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer
Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’

Gezang 653: 1, 6, 7

1.      U kennen, uit en tot U leven,              I
         Verborgene die bij ons zijt,
         zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
         de aarde en de aardse tijd,
         o Christus, die voor ons begin
         en einde zijt, der wereld zin!



6.     Gij zijt tot herder ons gegeven,
         wij zijn de schapen die Gij weidt;
         waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
         Heer, die ons voorgaat door de tijd.
         Wie bij U blijft en naar U ziet,
         verdwaalt in deze wereld niet.

        7. O Christus, ons van God gegeven,
         Gij tot in alle eeuwigheid
         de weg, de waarheid en het leven,
         Gij zijt de zin van alle tijd.
         Vervul van dit geheimenis
         uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging aansluitend Orgelspel

Apostolicum gezongen, 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvan gen is van
de Heil’ge Gees t, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pon-
tius Pilatus, is gekruisigd, ge storven en begraven, neder ge daald ter helle, ten
derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende
ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te
oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene
heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving
der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. AMEN  

Presentatie

Met blijdschap noemen wij de naam van Pieternella Elisabeth Hartman-Minnaard
die de wens heeft uitgesproken vandaag persoonlijk en openlijk van haar ge-
loof te getuigen en haar doop te beamen. 
Nu je ook aldus saamhorig en eenstemmig wilt zijn met de Gemeente, die zich
geroepen weet met woord en daad Christus te belijden als Heer en Heiland
en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten, vragen wij:



Belijdenisvragen

Belijd je dat de HEER jouw God is en dat Hij God is over de machten, Vader
van Zijn volk en Schepper van hemel en aarde?
Erken je dat Zijn Koninkrijk nabij gekomen is in Jezus Christus, Zijn Zoon,
onze verlosser en dat je geroepen bent om Hem te volgen?
Vertrouw je dat de Heilige Geest ons zal leiden in alle waarheid en zal bijstaan
tot aan de voleinding?
Verlang je deel te hebben in de gemeenschap rondom Schrift en Tafel, met
lofzang en gebed en wil je, naar de gaven jou geschonken meewerken in de
gemeente van Christus?
Wat is daarop jouw antwoord?

Bevestiging en handoplegging 

Gebed

Lied: Petrus  

Vraag aan de gemeente

         Wilt met haar in vreugde de weg vervolgen die zij gekozen heeft, voor haar 
         bidden en haar helpen haar plaats te vinden?
         Wat is daarop uw antwoord? 

Gezang 686: 1, 3

1.      De Geest des Heren heeft 3. De geest die ons bewoont
         een nieuw begin gemaakt, verzucht en smeekt naar God
         in al wat groeit en leeft dat Hij ons in de Zoon
         zijn adem uitgezaaid. doet opstaan uit de dood.
         De Geest van God bezielt Opdat ons leven nooit
         wie koud zijn en versteend in weer en wind bezwijkt,
         herbouwt wat is vernield kom Schepper Geest, voltooi
         maak één wat is verdeeld. wat Gij begonnen zijt.

Uitreiking belijdeniskaart, kaars, boekje 

Voor- en dankgebed



Slotgezang 675: 1, 2

1.      Geest van hierboven, leer ons geloven,
         hopen, liefhebben door uw kracht!
         Hemelse Vrede, deel U nu mede
         aan een wereld die U verwacht!
         Wij mogen zingen van grote dingen,
         als wij ontvangen al ons verlangen,
         met Christus opgestaan. Halleluja!
         Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
         als wij herboren Hem toebehoren,
         die ons is voorgegaan. Halleluja!

         2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
         Liefde die ons hebt liefgehad?
         Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
         Gij houdt ons bij de hand gevat.
         Gij hebt de zege voor ons verkregen,
         Gij zult op aarde de macht aanvaarden
         en onze koning zijn. Halleluja!
         Gij, onze Here, doet triomferen
         die naar U heten en in U weten,
         dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!

Zegen 

Komende diensten

1 mei: 10.00 uur jeugddienst 
         Thema: Hoe blind ben jij?
         Spreker: Peter Bondt
         Met medewerking van de gemeenteband 
         en jeugdouderling Wilco Blaak

4 mei: 19.00 uur Ds. L.C.P. Deventer
herdenking gevallenen

8 mei: 10.00 uur Ds. L.C.P. Deventer


