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We bereiden ons in stilte voor op de dienst
Welkom door de ouderling van dienst
Openingslied: 89: 7
Stil gebed, bemoediging en drempelgebed: O God, keer U om...

Groet
Luisterlied: Gebed om vergeving (Sela) https://youtu.be/Ssls9wePQMA
Ook al keert de wereld U de rug toe: ‘k ga nooit bij U vandaan!
Zelfs al moest ik met U sterven, ik ga waar U zult gaan.
Getuig met luide stem: ik dien U met mijn leven,
met alles wat ik ben, zal ik mij aan U geven!
Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe, ontken ik wie U bent?
Zelfs al lees ik in uw ogen, dat U de reden kent.
Mijn hart is veel te bang, om alles op te geven,
ontwijkt U al zolang: mijn zonde houdt mij tegen!
Vergeef mij, doorgrond mij.
Sluit uw ogen voor mijn zonden,
wees mij genadig, God van trouw.
Was mij schoon van al mijn zonden,
wees mij genadig, God van trouw.

Verootmoediging: We belijden ook voor U, Here God, en tegenover elkaar, dat ook wij in onze
gedachten, in onze woorden en manier van doen niet zijn, zoals U van ons verwachten mocht en
zoals onze medemensen het van ons nodig hebben. Voor onze zondigheid vragen we U om
vergeving. Maak ook de ménsen bij wie wij aankloppen om vergeving liefdevol en genadig. Maak
onszelf liefdevol en genadig als anderen bij ons om vergeving komen vragen. We doen een beroep
op U in Jezus' naam. En houd ons zo onderweg naar Uw eeuwigheid. Amen.
Lied: 25: 3, 9
Genadeverkondiging
Lied: Psalm 31:18
Leefregel
Lied: 32: 4
We zingen met de kinderen: “Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht”

2.

Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

3.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar.
Het is voor allemaal.

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kinderverteldienst
Schriftlezing: Lucas 22: 54 - 62
54 Ze grepen Hem vast en voerden Hem weg, en brachten Hem naar het huis van de
hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. 55 Ze staken een vuur aan midden op de
binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56 Een dienstmeisje zag hem
bij het vuur zitten, keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57 Maar hij ontkende
het: ‘Ik ken hem niet eens!’ 58 Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van
hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ 59 En ongeveer een uur later zei nog iemand
met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in Zijn gezelschap, hij komt immers ook uit
Galilea.’ 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij
nog sprak, kraaide er een haan. 61 De Heer draaide Zich om en keek Petrus aan, en toen

herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid
zul je mij driemaal verloochenen.’ 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter.
Zingen: Lied: 656 2 en 3 (Petrus herinnerde zich de woorden van de Heer)
Uitleg en verkondiging
Luisterlied: Opwekking 792 https://youtu.be/FiaDKiedBAE
Als ik voor uw troon verschijn
stralend in uw heerlijkheid,
wat een dag van blijdschap zal dat zijn!
Tranen zijn verleden tijd,
aardse pijn is dan voorbij.
Alles is zoals het hoort te zijn.
En wij aanbidden en zingen
een eeuwigdurend loflied voor U, Heer.
Wij aanbidden en brengen U
een eeuwig halleluja tot uw eer!
U te zien zoals U bent,
kennen zoals U mij kent;
thuis, dankzij het offer van uw Zoon.
Hier zie ik nog maar een deel,
straks aanschouw ik het geheel,
als ik mij zal buigen voor uw troon.
Nooit meer angst, nooit meer pijn.
Al mijn tranen, al mijn zonden zijn voorbij.
Nooit meer schuld, nooit meer spijt.
Ik sta oog in oog met U, oog in oog met U.
Een eeuwig halleluja tot uw eer! (2x)
Mededelingen door de ouderling van dienst
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven: 1e Diaconie: vakantieweek ouderen, 2e Wijkkerk
Tijdens de collecte komen de kinderen uit de crèche en de kinderverteldienst in de kerk
Slotlied: 90:8
Slotwoord en zegen (met gezongen “amen”)

De uitgangscollecte is bestemd voor: Centraal kerkenwerk
Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Ieder een goede zondag en een goede week toegewenst!

