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Welkom en drempelgebed 

God, 

we zijn bij elkaar 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

naar onszelf 

naar U 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 

 

Lied:  “Gegroet jij jij ”  

 

 

 

 

Begroeting 

v:   Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige, 

g:   God van Vrede, bron van leven, 
v:   die ons verbindt met elkaar en de hele schepping 
g:   die ons verlangen adem geeft en ons vertrouwen voedt. 

 v:   Vrede zij u. 
  a:   De wereld zij vrede 

v:  Wij groeten elkaar  
  a:  IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON 

 EN DE HEILIGE GEEST. AMEN. 
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Psalm 98: 1 en 4 

    https://www.youtube.com/watch?v=TNSV06xTi48  

 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 

Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd 
 

4 Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 

de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 

Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 

 

“Petrus - visser van mensen” (filmpje) 

    https://www.youtube.com/watch?v=u4uhXSHLvWI 

 

Lezen Johannes 21: 1 – 12 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TNSV06xTi48
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Lied 921 

     https://www.youtube.com/watch?v=USo0CmX0vhU 

     Christe, lux mundi, qui sequitur te 

     habebit lumen vitae 

     Christus, licht van de wereld,  

     wie u volgt heeft het licht dat leven geeft 

Overweging 

Muziek (Hennie – live) 

Lied: “Wil je opstaan en Mij volgen” 

         https://www.youtube.com/watch?v=JXR9RgFp7LI    

 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem jouw naam? 
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 

 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 

 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 

https://www.youtube.com/watch?v=USo0CmX0vhU
https://www.youtube.com/watch?v=JXR9RgFp7LI
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Gaven en Gebeden 

   afgesloten met gezongen Onze Vader 

 

Lied 276 “Zo maar een dak” 

      https://www.youtube.com/watch?v=3QU8v6oSvbo   

 

1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 

Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 

Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 
2 Woorden van ver, vallende sterren, 

vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 

diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 

Gods vrij en lichtend woord. 
 

3 Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 

Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 

doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=3QU8v6oSvbo
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Zending en zegen 

Dat de liefde van God 

onze dagen vult 
 
dat het leven van Jezus 

vrede legt in ons hart en onze handen 
 

dat de Geest van God 
ons blijft bewegen en blijft dragen 

 
zo zegene ons  
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

AMEN  

Muziek (Hennie – live) 

Over de collecten 

 

Lied “ We will meet” 

         https://www.youtube.com/watch?v=-y4DpYuncrg 

 

 

                

https://www.youtube.com/watch?v=-y4DpYuncrg
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In deze coronatijd volgen we de vieringen thuis. Hetzij met beeld, 
hetzij via de kerkomroep. We zijn benieuwd naar uw ervaringen.  
 

Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al 
uw reacties kunt u doorgeven viaemail: reactieviering@pknhuissen.nl 
of telefonisch: 06-2129 4143 (ds. Matthijs Glastra). 
 

 

 


