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PROTESTANTSE GEMEENTE LOCHEM     
Online-viering in de Witte Kerk  
de 3e zondag van Pasen, 18 april A.D. 2021 
Misericordia Domini (de goedheid van de Heer) 
 
Voorganger:  ds. Jan van Pijkeren 
Ouderling:  Hans Dettmers 
Diaken:  Harm Wesselink 
Lector:  Nicolien Prinsen  
Kerkmusicus: Els Dijkerman 
Techniek:   Dick Bloem en Peter Holtslag 

 
Toenadering 
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen  
       (allen gaan staan) 

 
Antifoon: lied 640b Halleluja! De trouw van God    

 
 
Psalm: psalm 33: 1 en 2  
Kom nu met zang en roer de snaren 
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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, 
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    alles spreekt van Hem. 
    Hem’len hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
    schiep Hij door zijn stem. 
 
Antifoon: lied 640b Halleluja! De trouw van God 
1. Halleluja! 
    De trouw van God vult de aarde, 
    de hemel verkondigt zijn naam, 
    Halleluja! 

 
Bemoediging 
Ouderl.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen:  En niet laat varen het werk dat zijn hand begon.  
 
Drempelgebed   
Ouderl.: Hier zijn wij, God, uw kinderen. 
Allen:  Soms voelen we ons verloren in deze grote    
  wereld, soms zijn we elkaar kwijt. 
Ouderl.: Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.  
Allen:  Amen. 
 
zingen: morgenlied 205: 1 Daar kraait een haan 
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Groet: 
Vg.:  De Heer zij met u 
Allen: De Heer zal u bewaren 
       (allen gaan zitten) 

Kyrie en gloria 
kyriegebed  
…. bidden wij samen: Heer, ontferm U  (gesproken) 
 
gloria: lied 117a Gij volken loof uw God en Heer 

 

 
 
2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
    voor allen allerwege, 
    zijn waarheid en zijn tederheid 
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    als overvloed van regen. 
    Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
    en geeft om niet de zaligheid. 
    Zing, zing Hem, halleluja. 
 
het Woord 
 
gebed van de zondag 
 
moment voor de kinderen   
 
kinderlied: Weet je dat de lente komt  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4&list=TLPQMT
cwMzIwMjE8M0ygwRKhtA&index=2 

 
1e lezing: Micha 4: 1-5 
41Eens 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. 
3Hij 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. 
 
zingen: lied 1009  
O lieve Heer, geef vrede 

https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4&list=TLPQMTcwMzIwMjE8M0ygwRKhtA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ciEwgG8HoJ4&list=TLPQMTcwMzIwMjE8M0ygwRKhtA&index=2
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2. Doe onze ogen stralen, / doe ons het hart ophalen 
    aan blijdschap na verdriet; / o God voor wie verschijnen 
    Christus en al de zijnen, / versmaad hun smeken niet! 
 
3. Verlos ons van de boze, / laat niet de goddelozen 
    op aarde koning zijn! / Laat ons uw land betreden, 
    dat zal een land van vrede / van melk en honing zijn! 
 
evangelielezing: Johannes 21: 15-24  
15Toen 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 
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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. 
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.  
 
zingen: lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis 
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2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
    ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
    Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
    zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
    Mag ik nog levend wonen in uw land, 
    mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
    dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
    Open die wereld die geen einde heeft, 
    wil alle liefde aan uw mens besteden. 
    Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
    Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
uitleg en verkondiging 
 
muziek  
 
zingen lied 791  Liefde, eenmaal uitgesproken  
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2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
    vonk waarmee Gij zelf 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. 
 
5. Liefde laat zich voluit schenken 
    als de allerbeste wijn. 
    Liefde blijft het feest gedenken 
    waarop wij uw gasten zijn. 
 
6. Liefde boven alle liefde, 
    die zich als de hemel welft 
    over ons: wil ons genezen, 
    bron van liefde, liefde zelf! 
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Gebeden en gaven 
 
Dankgebed , voorbeden   
… zo bidden wij samen: responsie lied 368F  

“God van leven en licht.” 

 
 
stil gebed 
Onze Vader die in de hemel zijt, (oecumenische tekst) 
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 voor …” 
 
Collecte:   
1. Diaconie: Beloofde Land   2. Kerk   
voor collectetoelichting en Givt-app, zie zondagsbrief 
 
slotlied:  
lied 650 De aarde is vervuld 
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2. Gods goedheid is te groot 
    voor het geluk alleen, 
    zij gaat in alle nood 
    door heel het leven heen. 
 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
    tot in de groeve af 
    omdat zij niet verlaat 
    wie toeven in het graf. 
 
4. Omdat zij niet vergeet 
    wie godverlaten zijn: 
    de wereld hemelsbreed 
    zal goede aarde zijn. 
 
5. De sterren hemelhoog 
    zijn door dit zaad bereid 
    als dienaars tot de oogst 
    der goedertierenheid. 
 
6. Het zaad der goedheid Gods, 
    het hoge woord, de Heer, 
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    valt in de voor des doods, 
    valt in de aarde neer. 
 
7. Al gij die God bemint 
    en op zijn goedheid wacht, 
    de oogst ruist in de wind 
    als psalmen in de nacht. 
 
Wegzending en zegen 
 
Zegen 
 
Allen : Amen (lied 431b) 
 
Muziek 


