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                                                 Orde van dienst - Zondag 1 mei 2022 
     

Voorganger: ds. D. Van de Linde 
 

    Organist: Edwin Droogendijk 
 
    Aanvang: 17.00 uur 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst (Gemeente gaat hierna staan) 
 
Zingen: Psalm 17: 1 
 
1. Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht, 
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen, 
doe eindelijk uw aanschijn dagen, 
dan is voorgoed het pleit beslecht. 
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden, 
mijn hart doorschouwd in diepste nacht, 
mijn woord getoetst aan wat ik dacht, 
en gij hebt mij oprecht bevonden. 

Stil gebed en Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 17: 2 en 3 
 
2. Gehoorzaam aan uw heilig woord, 
blijf ik gedurig op uw wegen; 
ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 
zo ga ik zonder struik'len voort. 
Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 
want gij verhoort, Gij antwoordt mij, 
wees mij genegen en nabij, 
Gij zult mij immers niet begeven? 
 

3. Gij hulp van wie wordt overmand, 
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 
Hoe zegent Gij die U verbeiden, 
die schuilen bij uw rechterhand. 
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 
behoed de appel van uw oog; 
breid uit uw vleugels van omhoog 
en laat mij zo geborgen wezen.

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 17: 7 
 
7. O blij vooruitzicht dat mij streelt, 
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen, 
U in gerechtigheid aanschouwen, 
verzadigd met uw god’lijk beeld. 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: 1 Petrus 5: 1-3 
Het gezag in de gemeente 
[1] Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en 
omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: [2] Hoed Gods 
kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, 
zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. [3] Stel u niet 
heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 
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Zingen: Psalm 139: 1 
 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen. 
 
Schriftlezing: Johannes 21: 15-25 
[15] 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.’ [16] Nog 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,’ [17] 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. 
[18] 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.’ [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna 
zei hij; ‘Volg mij’. [20] 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. [21] Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ [22] Maar Jezus 
antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ [23] 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.’ [24] Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten 
dat zijn getuigenis betrouwbaar is. [25] 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. 
 
Zingen: Psalm 139: 2 en 14 
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

Prediking 
 
Zingen: Gezang 649: 1, 2 en 3 ‘O Heer, blijf toch niet vragen’ 
 
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.
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Dankgebed en voorbeden 
 
Filmpje Alpha Cursus 
 
Collectemoment 
 
Slotzang: Gezang 649: 4, 5, 6 en 7 
 
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. 

Zegen (staande) 
 


