
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over lied 23a –  
D'Almachtige is mijn herder en geleide 
 
Verwelkoming  
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Kaarsenlied 

 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 
Bemoediging en toenadering (staande) 

o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

o:  Hoor ons aan, Eeuwige God, 

g: HOOR NAAR ONS BIDDEN! 

o: Gij, die ons hart aanziet,  

Gij, die onze diepten peilt, 

g: BLIJF ONS NIET VERBORGEN! 

o: Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. 

g: GIJ, HEER, VERGEEF ONS! 

o: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw, 

g: GEEF ONS UW GENADE 

o: Breng ons in het reine met U en met elkaar. 

g; ZEGEN ONS MET VREDE  

EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN. 

 UW VERBONDENHEID MET ONS. AMEN.     
 

 Psalm 33: 1, 2 
 

Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 

   Lied 154b: 1, 4, 8, 10 
 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Micha 4: 1-5 
Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel 
van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de 
heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar 
samenstromen, 2machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons 
onderrichten, ons de weg wijzen  
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de 
Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem 
spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen 
machtige volken, over grote en verre naties een 
oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden 
omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard 
trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer 
weten wat oorlog is. 4Ieder zal zitten onder zijn 
wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand 
opgeschrikt, want de HEER van de hemelse 
machten heeft gesproken. 5Laat andere volken hun 
eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam 
van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd. 
 

   Lied 447  
 
Johannes 21: 15-24 
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. 
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Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u 
houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18Waarachtig, 
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 hield hen volgde – 
de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus 
toegebogen had om te vragen wie het was die hem 
zou verraden. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij 
Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar 
Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in 
leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 
23Op 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.’ 24Het is deze leerling die 
over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft 
opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis 
betrouwbaar is.  
 

   Lied 941: 1, 2, 4 
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 650 

 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: Wijkdiaconie 
2e collecte: Wijkgemeente 
 

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder 
vermelding van de collecte waar het bedrag voor 
bestemd is. 
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie 
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 
 

Orgelspel 
Lied 908 - Ik heb U lief, o mijn beminde 
 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
a: HEER, VERHOOR ONS. 
 

• Onze Vader  
die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  
en leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze  
want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen 

 

   Lied 977: 1, 2, 3, 5 (staande) 

 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Allegro Maestoso uit Sonate V –  
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
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