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Voorganger 
Ds. Niels den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:              Psalm 119 : 3 en 66 

3 U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 

U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 

Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 

verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 
 

66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 

geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 

Ik was een schaap en had de weg verloren. 

Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 

De wet van God 
 

Gebed 

 
We lezen Johannes 21 : 1-19 

 

Uitleg voor de kinderen 
 

Zingen:                 ‘God kent jou’ 

God kent jou 
vanaf het begin 

helemaal van buiten 

en van binnenin 
Hij kent al je vreugde 

en al je verdriet, 
want Hij ziet de dingen 

die een ander niet ziet 

 
En weet je wat zo mooi is 

bij Jezus voel je je vrij 

om helemaal jezelf te zijn 
want Hij houdt van jou, 

ja Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou en mij 
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Verkondiging 

 
Zingen:           Psalm 139 : 2 en 14 (LvK) 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op den weg ten leven. 

 
Gebed 

 

Mededeling diakenen 
 

Zingen:            Gezang 415 (LB) 

1 Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 
  

2 Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 

 
3 Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

Zegen 


