
Misericordia Domini 
 
 

 

 
De wonderbare visvangst door Luc Blomme 

 
 
 

 
 

Austin Friars, Londen 
26 april  2020 

 



 2 

voorganger ds. Bertjan van de Lagemaat 
techniek Rein Roos 
 
Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens als de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doel geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
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Bemoediging en Groet  
 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer  
Die hemel en aarde gemaakt heeft  
Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, 
en van onze Heer Jezus Christus  
Amen 
 
Allen gaan zitten / All sit 
 
Psalm van de zondag Lied 33 vers 1,2,8 
 
Komt nu met zang en roer de snaren, 
gij volk, dat leeft van ’s Heren recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word als nooit tevoren / door wie Hem behoren 
’t feestlied ingezet! 
Meld de blijde mare / bij de klank der snaren, 
steek de loftrompet. 
 
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, 
alles spreekt van Hem. 
Hemelen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
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Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil’ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd’ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Kyriegebed 
 
Loflied 117a ‘Gij volken loof uw God en Heer’  
 
Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn heer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 
 
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. 
Zing, zing Hem, halleluja. 
 
ROND HET WOORD  
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing Jesaja 43: 1-12  
 
We luisteren naar het lied ‘See I am near, says the Lord’ uit Taizé 
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See, I am near, says the Lord. See, I make all things new. 
 
(solo-verzen uit Jesaja 43) 
 
Lezing Johannes 21: 1-14. 
 
Acclamatie 339a  
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
Overdenking 
 
Musica pro Deo:  Slotkoraal uit de Cantate ‘Herz und Mund und Tat 
und Leben’ ‘Jesu, bleibet meine Freude.’ 
 
Aankondiging digitale collecte 
 
Lied van de zondag ‘Hoe moeten wij U loven’ Llo II,20 
 
Hoe moeten wij U loven om liefde machteloos? 
Ons lied is veel te pover, ons woord is veel te broos. 
Hoe zullen wij niet leven vol van verwondering 
om wat ons is gegeven, uw grote zegening? 
Wij eren U met leven waar liefde nooit ontbreekt, 
ons hart tot U geheven, wanneer Gij tot ons spreekt. 
 
Houd, Vader, dan uw ogen op ons geluk gericht 
en schenk ons het vermogen tot blijvend vergezicht. 
Al gaan wij, zwaar van zorgen, in schaduwen gehuld, 
wij wachten op de morgen die ons met hoop vervult, 
een lied in onze monden, een hart vol gezang, 
dat om dit grote wonder getuigt van diepe dank. 
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DE GEBEDEN 
 
Dank- en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader/ Our Father in language of choice.  
 

 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied : ‘Lied om verder te gaan’  
Geschreven door Sytze de Vries ter gelegenheid van 450 jaar Dutch Church 
 

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 on 
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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Zegen dit huis, waarin het licht, 
de duisternis weerspreekt. 
Waar dromen worden tot gebed, 
dat ooit Uw rijk aanbreekt. 
Waar Uw gemeente adem schept, 
zich aan de lofzang laaft, 
zij zingend van Uw geest geniet 
en zich reisvaardig maakt. 
 
Met ieder die is voorgegaan, 
die aan de nacht onttoog, 
houden wij, aan elkaar gehecht, 
uw Naam met liefde hoog. 
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Hem te gedenken wijst het spoor 
dat Gij met mensen gaat. 
Laat onze weg ook teken zijn 
dat Gij ons niet verlaat. 
 
Gezegend huis, dat op U bouwt 
en torent in de tijd, 
dat reikhalst naar de stad van goud, 
naar vrede wereldwijd. 
Godlof, in onze steenwoestijn, 
biedt Gij Uw looftocht aan. 
Roep ons tot pelgrims die van hier, 
gezegend verder gaan. 
 
Zegen 
 

*** 

De komende weken zijn onze diensten alleen digitaal te beluisteren 
via www.kerkomroep.nl.  

Ga naar de website www.dutchchurch.org.uk of naar onze 
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk voor alle 
laatste updates, de dagelijkse 50dagenkalender en video bijdragen 
nu we elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten in de kerk!  

Houdt contact met de Nederlandse Kerk in Londen! 
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.  

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.   


