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Orde van dienst  

voor zondag 18 april 2021 

3de zondag van Pasen - Misericordia Domini 

 

Onlinedienst in de Joriskerk 

Protestantse Gemeente De Wijngaard 

 

 
 

Welkom 
 

Luisteren naar: Lied 209 - Heer Jezus, o Gij dageraad 

1. 
Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 
 
2. 
Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
3. 
totdat met alle eng'len saam 
wij zingen: ‘heilig is Gods naam!’, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 
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Bemoediging en drempelgebed 

 
Luisteren naar: Lied 277  

Die ons voor het licht gemaakt hebt  
dat wij leven: spreek licht,  
wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn. 
 

Gebed om ontferming 
 

Als gloria luisteren we naar: Lied 117a –  
Gij volken loof uw God en Heer 

1.  
Gij volken loof uw God en Heer 
wilt Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 
2. 
Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zingt, zingt Hem, halleluja. 
 

Verhaal van Toon Tellegen 
 

Lezen: Micha 4: 1-5 
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Luisteren naar: Liefste lied van overzee 2-46 –  
Ooit zal het vrede zijn  

1.  
Ooit zal het vrede zijn, 
dan is de strijd beslist. 
Geen honger meer, geen dorst of pijn, 
de tranen afgewist. 
Maar vrede kiemt op grond 
van de gerechtigheid. 
Doe ons dat rechte spoor verstaan, 
uw woorden toegewijd. 
 
2. 
Wantrouwen overheerst, 
waar angst of haat regeert. 
Doorwaai de wereld met uw 
Geest die  
ons de liefde leert. 
Want liefde is de warme wind 
die vrees verjaagd, 
die nieuwe hoop aan mensen biedt, 
uw schepping verder draagt. 
 
3. 
Ooit zal het vrede zijn, 
een vrede lang en goed! 
een vrede die het recht omarmt 
en met een kus begroet. 
Maar Christus tot een vuur 
dat diep van binnen brandt. 
Hij brengt ons waar die vrede woont, 
naar uw beloofde land 
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Lezen: Johannes 21: 15-24 

 
Luisteren naar: Lied 649 – O Heer, blijf toch niet vragen  

1. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
 
2.  
O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 
 
3. 
Gij vraagt ten tweeden male. 
Gij, Herder, spreekt zo zacht 
van schapen die verdwalen 
en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweeden male. 
 
4. 
Heer, blijf mij niet ontroeren. 
Ik stond wel voor U klaar, 
als ik een zwaard mocht voeren; 
maar dit is mij te zwaar. 
Heer, blijf mij niet ontroeren. 
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5. 
Ten derden male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
begraaft ze in uw graf. 
Ten derden male vraagt Gij. 
 
6. 
Gij weet toch alles, Here. 
Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 
zelfs als ik U vergeet. 
Gij weet toch alles, Here. 
 
7. 
O Heer, vraag altijd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder. 
 

Overdenking 
 

Luisteren naar: Liefste lied van overzee 2-4: 1,4,5 – 
Als ik jou bij name roep  

1. 
Als ik jou bij name roep 
ga jij dan met mij mee? 
Wil je volgen waar ik ga 
al weet je niet waarheen? 
Wil je dan in elke daad 
al mijn liefde verder gaat, 
dat mijn naam te lezen staat, 
in jou en jij in mij? 



6 

4. 
Als ik jou bij name roep, 
is dan je hart voor mij? 
Gaat je allerdiepste angst 
dan niet voorgoed voorbij? 
Zal jij in geloof voortaan 
voor de goede schepping staan, 
als mijn woorden leven gaan 
 in jou en jij in mij? 
 
5. 
Als U mij bij name roept, 
om mijn vertrouwen vraagt, 
zal ik volgen in uw spoor, 
door uw liefde uitgedaagd. 
Ja, met liefde zal ik gaan 
waar U zelf bent voorgedaan, 
tot ik voluit zal bestaan 
in U en U in mij! 
 

Bericht van overlijden 
 

Dank- en voorbeden 
 - Stil gebed 
 - Luisteren naar: Onze Vader Verborgen  
 

Onze vader verborgen 
uw naam worde zichtbaar in ons 

uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade – 
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waar vrede niet hoeft bevochten 

waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 

waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 

nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw woord op ons hart 

breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

 
Van U is de toekomst kome wat komt. 
Van U is de toekomst kome wat komt. 

 
 

Mededelingen 
 

Zegen 
 
 

Luisteren naar: Lied 793 – Bron van liefde, licht en leven  

1. 
Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
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2. 
Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 
 
3. 
Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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