Dienst in de St. Joriskerk in Bredevoort, op zondag 15 mei 2022
Vijfde zondag van Pasen
Voorganger: ds. H. v. Loon - Kuiper
Organist: Jan Stronks
Lector: Meta Baas

Orgelspel
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2
Stilte
Bemoediging en groet
V. Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
De eeuwig Getrouwe die niet nooit loslaat het
werk van zijn handen.
Eeuwig is zijn liefde en trouw
die hij deelt met al zijn mensenkinderen
Zijn genade en vrede is met u allen. Amen.
Inleiding
Kyriegebed
Glorialied: Lied 655
Gebed bij de opening van de Schrift
Evangelielezing: Johannes 13: 31-38
Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.
Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat
Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar
kunnen jullie niet komen.”
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat
jullie mijn leerlingen zijn.’
Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat U naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Waar Ik heen
ga, kun jij nog niet komen, later zul je Mij volgen.’ ‘Waarom kan ik U nu niet volgen,
Heer? Ik wil mijn leven voor U geven!’ zei Petrus. Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor
Mij geven? Werkelijk, Ik verzeker je, nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal
verloochenen.
Lied: 793 : 1

Evangelielezing (vervolg): Johannes 21: 15-19
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van
Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer,
U weet dat ik van U houd.' Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.' Nog eens vroeg Hij: ‘Simon,
zoon van Johannes, heb je Me lief?' Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U
houd.' Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,' en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon,
zoon van Johannes, houd je van Me?' Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde
keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U
houd.' Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed
je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een
ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'
Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna
zei Hij: ‘Volg Mij.'
Lied: 793: 3
Overdenking
Orgelspel
Lied: 512: 1, 2, 3 en 4
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Collecte
Lied: 791: 1, 2 en 3
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)
Orgelspel

