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Orgelspel
Welkom en aansteken kaarsen
Lied 600 Licht, ontloken aan het donker (gezongen door
Bertina Grijpstra in “Petrus in het land”)
600:1
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
600:2
Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
600:3
Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
600:4
Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!
600:5
Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Bemoediging, groet en gebed
Lied 213, vers 1, 2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid
Vers 1 gelezen, vers 2 en 5 orgel
213:1
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
213:2
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.
213:5
Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.
1e lezing Psalm 33, vers 20-22
20
Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
21
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
22
Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.

Psalm 66, vers 1 en 7 (Nederland zingt,
vanuit de Loolaankerk in Apeldoorn)
66:1
Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam
verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.
66:7
De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.
Moment voor de kinderen
Doe het boek maar open
Doe het boek maar open,
want dat boek gaat over God.
Over mensen met hun vragen,
hun geloof en hun verdriet.
Over zoveel mooie dagen,
hun geluk en hoogste lied.
’t Is een boek voor heel je leven,
stap voor stap ga je op reis.
En geniet van de verhalen, want zo
word je langzaam wijs.

2e lezing Johannes 21: 12-17
12
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen
durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer
was. 13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun
ook vis. 14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen
verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.
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.’ 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.
Lied 767, vers 1, 2, 3 en 4
“De toekomst van de Heer is daar”
Vers 1 (voorganger en organist)
Vers 2 (organist)
Vers 3 (voorganger en organist)
Vers 4 (organist)
767:1
De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.
767:2
De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

767:3
Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
767:4
Sta op, o God, en maak het waar
wat heel uw kerk bezingt:
dat heel uw schepping weer ontwaakt
uit haar betovering.
Overdenking
Orgelspel
Lied 837, vers 1, 3 en 4 “Iedereen zoekt U, jong of oud”
(Nederland zingt, vanuit de St. Catharijnekerk in Brielle)
837:1
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht,
vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
837:3
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.

Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
837:4
Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Gebeden, begonnen, afgewisseld
en eindigend met Lied 834, vers 3
“Wees Gij de zon van mijn bestaan” (orgel)
834:3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Mededelingen
Lied 880 “Het leven op aarde”
(gezongen door Petra Berger, Petrus in het land)
880:1
Het leven op aarde is vreugde en
rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen
brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en
dalen,
van ster tot onstuimige zee.

880:2
Ons leven op aarde: fontein vol van
goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van
wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.
880:3
Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.
880:4
Dus houd van het leven, geef
dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de
Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en
volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft
voltooid.
Zegen
Lied 248, vers 4 “Voorwaar, de aarde zal getuigen” (orgel)
248:4
Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd´ en majesteit.

Collecteren doen we digitaal

De diaconale collecte is voor Tour de Heroes, Hoogwoud.
De banknummers van de diaconie en de kerk zijn:
Diaconie:
NL19 RBRB 0825 0203 87
Kerk:
NL09 RABO 0371 6060 20
Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de
website van de kerk (www.protgemwognumbsn.nl)

Volgende kerkdiensten > alleen online te volgen

* Zondag 25 april 2021: 10:00 uur
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
De diaconale collecte is bestemd voor st. Vrienden van
Leekerweide
De kerkdienst is deze maand om 10:00 uur rechtstreeks op
SweelinckTV te zien en wordt ook ‘s avonds om 19.00 uur
herhaald.
* Zondag 2 mei 2021: 10:00 uur
Voorganger: ds. Peter van Ankeren
De diaconale collecte is bestemd voor het Rode Kruis.
De kerkdienst is deze maand niet rechtstreeks om 10.00 uur
op SweelinckTV te zien maar wel de herhaling ‘s avonds om
19.00 uur.

