
Hervormde gemeente te Bedum (PKN)

Hervormde gemeente te Onderdendam (PKN)


Liturgie

voor de dienst op zondag 10 mei 2020


in de Walfriduskerk te Bedum 


Zingen voor de dienst: Psalm 118: 1 en 5 

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israël, uw lofzang rijzen;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die den Heer vreest, laat het horen;

Zijn liefde duurt in eeuwigheid.


De Heer is mij tot hulp en sterkte,

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.

Hij is het, die mijn heil bewerkte.

Ik loof den Heer mijn leven lang.

Hoort in hun kamp Gods knechten zingen

nu Hij de zege heeft gebracht;

Gods rechterhand doet grote dingen,

Gods rechterhand heeft grote kracht!


Stil gebed 

Votum en Groet 

Zingen: Psalm 116: 1, 3, 9 en 10 (B38) 

God heb ik lief, want die getrouwe HEER'

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.


"Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!"

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.

De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig,

En onze God ontfermt zich op 't gebed.


Och HEER', ik ben, o ja, ik ben Uw knecht,

Uw dienstmaagds zoon; Gij slaaktet mijne banden.

Dies doe ik U gewillig offeranden

Van lof en dank, U plechtig toegezegd.


Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,

Verheffen, U al mijn geloften brengen;

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,

In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.
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Wet van God en samenvatting 

Zingen: Psalm 139: 1 en 14 

Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.


Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt

toch open voor uw aangezicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voorbij.

O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op den weg ten leven.


Gebed om de opening van het Woord  

Lezen: Johannes 21: 15 - 19  

15Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, 
hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei 
tegen hem: Weid Mijn lammeren. 16Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon 
van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen 
hem: Hoed Mijn schapen. 17Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u 
van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En 
hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: 
Weid Mijn schapen.

18Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar 
als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u 
brengen waar u niet heen wilt. 19En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God 
verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!


Zingen: Heer Jezus, goede Herder (WK 58) 

Heer Jezus, goede herder,

Gij weet: ik kan niet verder,

ik kan niet zonder U;

o herder, blijf mij leiden,

ik kan mijzelf niet weiden,

ik kan niet verder zonder U!


Rotsvast zou ik geloven,

geen mens zou mij ontroven

mijn onbegrensde trouw -

maar Heer, Gij ziet mij schromen

om nu tot u te komen

met niets dan ootmoed en berouw.


Vergeef mijn grote woorden -

o, dat ik beter hoorde

naar wat Gij vroeg van mij:

mijn hoogmoed op te geven,

mijn overmoedig leven -

De goede herder? Dat zijt Gij!
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Gij draagt mij in genade,

Gij vraagt niet naar mijn daden,

Gij koestert zelfs geen grief;

Gij vraagt niet te beloven

weer rotsvast te geloven - 

Vrij vraag alleen: Hebt gij Mij lief? 


Verkondiging: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? 

Zingen: Liefde, boven alle liefde, Gez. 169: 1, 2, 4 en 5 (B38) 

Liefde, boven alle liefde,

vreugde Gods, daal in ons neer,

want ons hart, hoe 't U ook griefde,

vindt slechts rust in U, o Heer!


Jezus, groot in mededogen,

kom Gij in ons bevend hart!

Red ons, door gena bewogen,

uit de bitterheid der smart!


Geef, dat wij U mogen prijzen,

samen met het eng'lenheir,

en door onze lof bewijzen,

dat wij d' uwen zijn, o Heer.


Wil uw zalig werk volenden,

waar G' een nieuwe schepping maakt,

wil ons arme leven wenden:

smett'loos zij 't, tot U ontwaakt.


Dankgebed en voorbede 

Oproep om de gaven te geven 

Zingen: O grote God die liefde zijt (Gez. 481: 1, 2 en 4 )  

O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.


Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.
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8� EHJULMSW�� GDW� KHW� FROOHFWHUHQ� PHW� ]R� ZHLQLJ� PHQVHQ� QLHW�
GRHOWUHIIHQG�LV��(OGHUV�LQ�GLW�NHUNEODG�VWDDQ�DOOH�UHNHQLQJQXPPHUV�
RS� HHQ� ULM� YDQ� %HGXP� HQ� 2QGHUGHQGDP�� ,Q� GH� GLHQVW� ZRUGW�
DIJHNRQGLJG��GDW�X�XZ�ELMGUDJH�NXQW�RYHUPDNHQ�RS�GH]H�UHNHQLQJ�
QXPPHUV�� :LM� KRSHQ GDW� X� JHEUXLNW� PDDNW� YDQ� GH� UHNHQLQJ�
QXPPHUV�YDQ�GH�GLDFRQLHsQ�HQ�GH�*HPHHQWHQ�
+HW�LV�HHQ�WLMG�YDQ�RQ]HNHUKHLG�HQ�YHUGULHW��-XLVW�QX�LV�YRRUEHGH�]R�
QRGLJ� YRRU� HONDDU� ELQQHQ� RQ]H� JHPHHQWH�� PDDU� RRN� GDDUEXLWHQ��
9RRU�DOOH�]RUJPHGHZHUNHUV�HQ�DUWVHQ��RYHUKHLG��HQ]RYRRUW��$OOHHQ�
PHW�*RG�]XOOHQ�ZH�GRRU�GH]H�WLMG�KHHQNRPHQ�

/LHV�&DGpH��VFULED

&ROOHFWHQ�LQ�&RURQDWLMG

,Q� GH]H� YHUZDUUHQGH� WLMGHQ� PLVVHQ� ZH HONDDU�� *HOXNNLJ� ]LMQ� HU�
RQOLQH�PRJHOLMNKHGHQ�ZDDUGRRU�GH�HUHGLHQVWHQ�GRRU�NXQQHQ�JDDQ��
2RN� GH� FROOHFWHQ� KRUHQ� KLHUELM� RPGDW� GH� µGLHQVW� GHU� RIIHUDQGH¶�
ZH]HQOLMN� LV� YRRU� GH� HUHGLHQVW� =RQGHU� GH� FROOHFWHQ� ]LMQ� RQ]H�
NHUNGLHQVWHQ� QLHW� FRPSOHHW�� :LM� YUDJHQ� X� YULHQGHOLMN� GRFK�
GULQJHQG�RP�XZ�FROOHFWHJDYHQ�LQ�&RURQDWLMG�RYHU�WH�PDNHQ�RS�GH�
YROJHQGH�UHNHQLQJQXPPHUV�

+HUYRUPGH�JHPHHQWH�%HGXP
(LJHQ�JHPHHQWH�� 1/���5$%2��������������

W�Q�Y��&Y.�+HUY��*HP��%HGXP
'LDFRQLH� 1/���5$%2��������������

W�Q�Y��'LDFRQLH�+HUY� *HP��%HGXP

+HUYRUPGH�JHPHHQWH�2QGHUGHQGDP
(LJHQ�JHPHHQWH� 1/���5$%2��������������

W�Q�Y��&Y.�+HUY��*HP��2QGHUGHQGDP
'LDFRQLH� 1/���$%1$��������������

W�Q�Y��'LDFRQLH�+HUY��*HP��2QGHUGHQGDP

+DUWHOLMN�GDQN DOYDVW�
&ROOHJHV�YDQ�NHUNUHQWPHHVWHUV�
+HUYRUPGH JHPHHQWH�%HGXP�HQ�
2QGHUGHQGDP



Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.


Zegen 
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