
Liturgie voor zondag 15 april 2018 
De 3

e
 zondag van Pasen  

Misericordia Domini Rechtvaardigheid des Heren   
Naar Psalm 33:5: ‘misericordia domini plena est terra’ 
De aarde is vol van de rechtvaardigheid des Heren. 

  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  
Zingende Gezegend 218: 3 en 4 (Melodie NLB 103C)  
  
3   Bron van liefde, zeer verheven,  
 helder stralend als de zon,      
     bleef uw warmte weg, maar even, 
 Niemand die hier wezen kon - 
 hoogverheven licht ten leven 
 dat het duister overwon! 
  
4  Laat uw liefde ons bestralen,  
 laat het licht zijn om ons heen; 
 Gij vergeeft wel duizend malen  
 onze zonden, één voor één. 
 Als wij falen, weer verdwalen  
 schijnt uw licht, uw licht alleen! 
  
Groet: 
V.  De Heer zij met u 
G.  OOK MET U ZIJ DE HEER! 
  
Bemoediging:  
V.  Onze hulp en verwachting zijn in de naam van de Heer 
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 V.  Die als mens onder ons is komen wonen en eindeloos van mensen houdt 
G.  DIE EEUWIG TROUW IS EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V.  U die in Jezus Christus ons leven nieuw wil maken 
G.  OPEN ONS VOOR HET GEHEIM VAN UW LIEFDE EN UW TOEKOMST 
V.  Barmhartigheid en liefde voor ons en voor de hele wereld 
      Van God, de Vader, die achter ons staat 
      Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige  
      Geest, die elke dag in ons wil werken. 
G.  AMEN                                                                             
       (gemeente gaat zitten) 
Welkom  
  
Zingen: NLB 33: 2 en 8 
  
2  Zing al wie leeft van Gods genade, 
 want waarheid is al wat Hij zegt. 
 Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
 op liefde rust zijn heilig recht. 
 Die zich openbaarde overal op aarde, 
 alles spreekt van Hem. Hemelen hoog verheven,  
 vol van blinkend leven, schiep Hij door zijn stem. 



  
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
 ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
 Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
 zijn heilige naam is onze vreugd. 
 Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,  
 uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten,  

geef ons moed en krachten nu en voor altijd.  
  
Drempelgebed 
 
  
Zingen: NLB 650: 1, 2, 4 en 7 
1  De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
 van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
  
 2  Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
 zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
  
4  Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
 de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn  
  
7 Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
  de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
  
Kyriëgebed  
  
Zingen: NLB 868 : 1, 2 en 4 
  
1  Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
 Laat ons naar hartelust zingen en  blij musiceren. 
 Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 
 loof al wat ademt de Here. 
  
2  Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn  liefde uw leven; 
 heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
 Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
 Hij heeft zijn woord u gegeven. 
  
4  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
 lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
 Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, 
 die u met liefde bejegent. 
  
Gebed om de Heilige Geest 
  
1

e
 Schriftlezing: Micha 4: 1 - 5 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

  
Zingen: Zingend Geloven Deel 2 Lied 108: 1 en 3 
              (Melodie NLB 68)   
  
1  Hoger dan men ooit bergen zag  
 rijst Sion op de jongste dag; 
  hoort wat er gaat gebeuren!  
 Het huis des Heren, hemelhoog, 
 verheft zich dan voor ieders oog,  
  wijd open gaan de deuren. 
 Dan hoort men overal de stem: 
 Komt, gaat nu naar Jeruzalem, 
  beklimt de berg des Heren.  



 God zelf wijst ons de wegen aan; 
 de paden die wij moeten gaan 
 zal Hij ons allen leren. 
  
3  Vervuld is dan de oude droom,  
 als ieder onder eigen boom  

in vrede zal verkeren.  
 De vijgeboom zal bloeien gaan, 
  de wijnstok weer vol vruchten staan  
 zo spreekt de Heer der heren.   
 De volkeren, zij dwalen voort;  
 hun god, die naar hun stem niet hoort, 
 bevrijdt en redt hen nimmer. 
 Laat ons dan wandelen met God, 
 een lamp, een licht is zijn gebod 
 voor altoos en voor immer. 

2
e
 Schriftlezing: Johannes 21: 15 - 24 (NBV).  

  
Zingen: Digitale Verzameling 111: 1 t/m 6 
               (Melodie NLB 488)   
  
1 Simon, heb je Mij waarlijk lief,  
 méér dan de and'ren die Ik riep? 
 U weet, Heer, dat ik van U houd,  
 al was ik u niet altijd trouw. 
  
2  Weid als een goede herder dan  
 Mijn lammeren en laat jouw hand  
 ze leiden, heel hun leven lang,  
 naar het door Mij beloofde land. 
  
3  Simon, heb je Mij waarlijk lief, 
 Ik die in jou Mijn liefde schiep? 
 Ja, Heer, U weet dat ik mijn hart  
 volledig aan U heb verpand 
 4  Hoed dan mijn schapen dag aan dag  
 en breng ze steeds  – op Mijn gezag –   
 naar plekken waar het heil gebeurt,  
 – waar aarde naar de hemel geurt.  
  
5  Simon, houd je oprecht van Mij,  
 aan leugen en aan dood voorbij? 
 Heer, U weet alles, U weet hoe  
 ik van U houd ten einde toe. 
  
6  Weid dan Mijn schapen die Ik jou  
 voortaan ten volle toevertrouw.  
 Als jou de kracht ontbreekt, dan word  
 je door een ander vast omgord. 
  
Overdenking  Stilte 
  
Zingen: NLB 791: 1, 2, 3, 4 en 6 
  
1 Liefde, eenmaal uitgesproken als uw Woord van het begin, 
   Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening. 
  
2 Liefde, die ons hebt geschapen,  vonk, waarmee Gijzelf ons raakt, 
   alles overwinnend wapen, laatste woord, dat vrede maakt. 



  
3 Liefde luidt de Naam der namen waarmee Gij U kennen laat. 
   Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. 
  
4 Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw. 
   Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd. 
  
6 Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft 
   over ons: wil ons genezen, Bron van liefde, Liefde zelf!  
  
Dankgebed - Voorbeden - Stilte – Onze Vader  
  
Inzameling van de gaven 
1e voor de Diaconie, 2e voor de Wijkkas 
 
 Zingen: NLB 675: 1 en 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 kinderen zijn. Halleluja! 

Zegen  Gemeente zingt:  Amen, amen. 
  
 
 
 
 
 
 


