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Welkom / Welcome 

 

Na het welkom staan wie kunnen op en zingen het intredelied /   

All stand and sing the introit hymn 

 

Intochtslied: 280: 1-5 De vreugde voert ons naar dit huis 

 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 
 

Tijdens het intredelied worden de kaarsen bij de lezenaar en op de 

avondmaalstafel ontstoken aan de nieuwe paaskaars. 
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Bemoediging en groet:  

Voorganger :Onze hulp is in de naam van de Heer  

Allen :Die hemel en aarde gemaakt heeft  

Voorganger :Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

Allen :en niet laat varen het werk van zijn handen.  

 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 

en van onze Heer Jezus Christus  

Allen: Amen 

 

Allen gaan zitten / All sit 

 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied 868: 1, 2 en 5  

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 

 
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, 

psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 
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Inleidende Bijbellezing Psalm 105: 1-3 

 

1051Loof de HEER, roep luid zijn naam, 

maak zijn daden bekend onder de volken, 
2zing en speel voor hem, 

spreek vol lof over zijn wonderen, 
3beroem u op zijn heilige naam. 

Wees blij van hart, u die de HEER zoekt. 
4Zie uit naar de HEER en zijn macht, 

zoek voortdurend zijn nabijheid. 
 

Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde 

 

Zolang er mensen zijn op aarde, 

zolang de aarde vruchten geeft, 

zolang zijt Gij ons aller Vader, 

wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Gij voedt de vogels in de bomen, 

Gij kleedt de bloemen op het veld, 

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 

en al mijn dagen zijn geteld. 

 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 

Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 

zijn lichaam is het levend brood. 

 

Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
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Bijbellezing: Johannes 21: 2-14 
2Er waren zeven leerlingen bij elkaar. Het waren Simon Petrus en Tomas, 

die ook Didymus genoemd werd. Verder Natanaël, die uit Kana in Galilea 

kwam, en de twee zonen van Zebedeüs. En nog twee andere leerlingen. 
3Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ De anderen zeiden: ‘Wij gaan met je mee.’ Ze 

vertrokken en gingen de boot in om te gaan vissen. Maar die hele nacht 

vingen ze niets. 
4Toen het al ochtend werd, stond Jezus bij het meer. De leerlingen wisten 

niet dat hij het was. 5Jezus riep tegen hen: ‘Jongens, hebben jullie misschien 

wat vis voor me?’ Ze antwoordden: ‘Nee!’ 6Toen zei Jezus: ‘Gooi het net 

dan uit aan de rechterkant van de boot, dan zullen jullie wel wat vangen!’ 

Dat deden ze. Toen zat het net zo vol met vissen, dat ze het niet meer aan 

boord konden trekken. 
7De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ 

Toen Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleren aan en sprong in het 

water. Hij had namelijk alleen een hemd aan. 8De andere leerlingen gingen 

met de boot naar het land. Ze waren er niet ver vandaan, ongeveer 100 

meter. Ze sleepten het net met de vissen achter de boot aan. 
9Toen de leerlingen aan land kwamen, zagen ze een vuurtje branden. Er lag 

een vis op het vuur, en er was ook brood. 10Jezus zei tegen hen: ‘Haal een 

paar vissen die jullie gevangen hebben.’ 11Petrus klom in de boot en trok het 

net op het land. Het net zat helemaal vol, met 153 grote vissen. En toch 

scheurde het niet. 
12Toen zei Jezus tegen de leerlingen: ‘Kom wat eten!’ Niemand van de 

leerlingen durfde hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Want ze begrepen dat het de 

Heer was. 13Jezus pakte het brood en deelde het aan de leerlingen uit. En 

met de vis deed hij hetzelfde. 
14Dat was al de derde keer dat de leerlingen Jezus zagen nadat hij was 

opgestaan uit de dood. 
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Lied 607 Gij zijt voorbijgegaan 

 

Gij zijt voorbijgegaaan, 

een steekvlam in de nacht. 

De vonken van uw naam 

zijn ogen in ons hart. 

In flarden hangt uw woord 

om onze wereld heen, 

wij leven in U voort, 

wij zijn met U bekleed. 

 

Gij zijt voorbijgegaan, 

een voetspoor in de zee. 

Gij zijt te ver gegaan, 

Gij zijt een mens te veel. 

Gij zijt voorgoed. Gij zijt 

verborgen in uw God. 

Geen stilte spreekt U uit, 

ondenkbaar is uw dood. 

 

Gij zijt voorbijgegaan, 

een vreemd bekend gezicht, 

een stuk van ons bestaan, 

een vriend, een spoor van licht. 

Uw licht is in mijn bloed, 

mijn lichaam is uw dag, 

ik hoop u tegemoet 

zolang ik leven mag. 

 

 

Overdenking 
 

Musica pro Deo: O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen :  

      Franz Schmidt 
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GAVEN EN GEBEDEN 

 

Aankondiging collecte mei: Open Door (Jongerenoverleg dienst) 

 

Mededelingen en nodiging om met onze gaven en gebeden 

de kring te vormen rond de tafel van de Heer. 

 

Lied 835 Jezus, ga ons voor 

 

Jezus, ga ons voor 

deze wereld door, 

en U volgend op uw schreden 

gaan wij moedig met U mede. 

Leid ons aan uw hand 

naar het vaderland. 

 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 

 

Krimpt ons angstig hart 

onder eigen smart, 

moet het met de ander lijden, 

Jezus, geef ons kracht tot beide. 

Wees Gij zelf het licht 

dat ons troost en richt. 

 

In de woestenij, 

Heer, blijf ons nabij 

met uw troost en met uw zegen 

tot aan ’t eind van onze wegen. 

Leid ons op uw tijd 
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in uw heerlijkheid 

Voorbede / Intercession, telkens besloten met: 

 

v. Zo bidden wij u tezamen 

 

 

 

 

Onze Vader / Our Father (in language of choice) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Onze Vader die in de hemel 

zijt,  

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. 

Our Father, which art in 

heaven, 

Hallowed be thy Name. 

Thy Kingdom come,  

Thy will be done in earth, 

As it is in heaven. 

Give us this day our daily 

bread 

And forgive us our 

trespasses,  

As we forgive them that 

trespass against us. 

And lead us not into 

temptation; 

but deliver us from evil. 

For thine is the kingdom,  

The power and the glory. 

For ever and ever. Amen. 
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ZENDING EN ZEGEN / Dismissal and Blessing 

allen staan / all stand 

 

Slotlied: Lied 23b De Heer is mijn herder 

 

De Heer is mijn herder! 

’k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wat’ren der rust. 

 

De Heer is mijn herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt m’als ik wankel, 

Hij draagt m’als ik viel. 

 

De Heer is mijn herder! 

Al dreigt ook het graf 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

 

De Heer is mijn herder! 

In ’t hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 
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De Heer is mijn herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

’k Zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde m’altijd. 
 

 

Uitzending en zegen 

 
Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde. 

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 

Haar taak in deze wereld met haar noden. 

En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht 

Onder Gods zegen. 

 

De Heer zegene en Hij behoede u. 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij ons genadig. 

De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. 

Amen. 

 

allen: 

 
 

Postludium: Paean – Kenneth Leighton 

 

 

Na de zegen bent u van harte uitgenodigd om naar de Hall te gaan 

voor een kop koffie of thee.  

U bent ook welkom om weer plaats te nemen om naar het orgelspel 

te luisteren.   

 

*** 
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Welkom in de Nederlandse Kerk!  

Voor meer informatie zie onze website www.dutchchurch.org.uk of 

neem contact  met het kerkelijke bureau telefoon 020 7588 1684,  

info@dutchchurch.org.uk. 

 

Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam @Dutchchurch, 

en ons vinden op Facebook en Linkedin.  

 

Predikant van de Nederlandse Kerk is ds. Bertjan van de Lagemaat 

(07592 511385, minister@dutchchurch.org.uk). Wilt u een gesprek 

met hem of hebt u vragen over de kerk, dan kunt u hem gerust bellen 

of mailen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Induction Loop: The Dutch Church is equipped  
with a hearing loop system that covers the Church 
and Hall downstairs. This is used at all services with 
spoken word  
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