


Als je niet wil dat er foto’s 
van jou geplaatst worden, 
geef dit dan na de dienst
door aan de fotograaf of 
de ouderling.

Je moet oppassen voor
corona, maar ook voor
de fotograaf. Die maakt
tijdens de dienst foto’s 
voor de zondag-boeken 
en de website: 
www.kerkinwirdum.com

Denk er om: ook jij moet 1,5 meter afstand houden!

http://www.kerkinwirdum.com/


Welkom en mededelingen

Openingslied (staande)

Psalm 66: 1, 6 en 7 



Lied 66: 1, 6 en 7



Lied 66: 1, 6 en 7



Lied 66: 1, 6 en 7



Lied 66: 1, 6 en 7



Lied 66: 1, 6 en 7



Groet en bemoediging

Stil gebed 
(hierna gaat de gemeente zitten)

Kyrie-gebed (gebed om ontferming)

Glorialied: lied 305 



Lied 305: 1, 2 en 3



Lied 305: 1, 2 en 3



Lied 305: 1, 2 en 3



Lied 305: 1, 2 en 3



Lied 305: 1, 2 en 3



Lied 305: 1, 2 en 3





15. 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.’

16. 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, ‘

17. 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.



Orgel speelt: lied 649: 1, 2, 6 en 7 

18. Waarachtig, 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.’

19. Met deze woorden duidde hij aan hoe 
Petrus zou sterven tot eer van God. 
Daarna zei hij: ‘Volg mij.’



Lied 649: 1, 2, 6 en 7



Lied 649: 1, 2, 6 en 7



Lied 649: 1, 2, 6 en 7



Lied 649: 1, 2, 6 en 7



Preek

Stilte

Muziek







..

Lied 942: 1 en 3



..

Lied 942: 1 en 3



..

Lied 942: 1 en 3



..

Lied 942: 1 en 3



Dienst van de Gebeden en Gaven

Mededelingen

Collectes
1. Kerk in actie: noodhulp Libanon
2. Kerkelijk werk

Gebeden
(dankgebed - voorbeden –
stil gebed – onze vader)





Slotlied: lied 905: 1 en 4



Lied 905: 1 en 4



Lied 905: 1 en 4



Lied 905: 1 en 4



Lied 905: 1 en 4



Zending en Zegen

Gesproken Amen




