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            Heb je mij lief? 
 
Zomaar een dak (VL 573) 
 
Ten geleide 
 
Kinderkring 
 
Jij bent (VL173) 
 
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret 
Evangelie van Johannes 21:12-24 

 
Jezus sprak tot zijn leerlingen: 
 Kom en eet. 
Niemand van de leerlingen durfde hem te vragen: 
 Wie ben jij? 
Zij wisten dat het de heer was. 
Jezus kwam, nam het brood en gaf het hen 
en zo ook de vis. 
Dit was al de derde maal 
dat Jezus zich liet zien aan zijn leerlingen 
na zijn opwekking uit de doden. 
 
Toen zij gegeten hadden, 
sprak Jezus tot Simon Petrus: 
 Simon, zoon van Johannes, 
 heb jij mij lief, meer dan de anderen? 
Hij sprak tot hem: 
 Ja, heer, 
 jij weet dat ik jouw vriend ben. 
Hij sprak tot hem: 
 Hoed mijn lammeren. 
Hij sprak opnieuw tot hem, voor de tweede maal: 
 Simon, zoon van Johannes, 
 heb jij mij lief? 
  



Hij sprak tot hem: 
 Ja, heer, 
 jij weet dat ik jouw vriend ben. 
Hij sprak tot hem: 
 Weid mijn schapen. 
Hij sprak tot hem, voor de derde keer: 
 Simon, zoon van Johannes, 
 ben jij mijn vriend? 
Het bedroefde Petrus dat hij hem voor de derde keer gezegd had: 
 Ben jij mijn vriend? 
Hij sprak tot hem: 
 Heer, jij weet alles. 
 Jij weet toch 
 dat ik jouw vriend ben! 
Hij sprak tot hem: 
 Hoed mijn schapen. 
 Amen, amen, ik zeg jou: 
 toen jij jonger was, heb jij jezelf omgord, 
 je ging waarheen je maar wilde. 
 Als je ouder zijn zult, 
 zul je je handen moeten uitstrekken, 
 een ander zal je omgorden, 
 je daar brengen waarheen je niet wilt. 
Dat zei hij om aan te duiden door welke dood hij God zou eren. 
Toen hij dat gezegd had, 
sprak hij tot hem: 
 Volg mij! 
Petrus keerde zich om, 
hij zag de leerling, die Jezus liefhad, hem volgen. 
Hij was het ook die tijdens de maaltijd tegen de borst van Jezus lag 
en had gezegd: 
 Heer, wie is het die jou overlevert? 
Petrus zag hem, 
hij sprak tot Jezus: 
 Heer, en hij? Wat met hem? 
Jezus sprak tot hem: 
 Als ik wil dat hij blijft tot ik kom, 
 wat gaat jou dat aan? 
 Jij, volg mij! 
Toen ging dit woord uit naar de broeders 
dat deze leerling niet sterven zou. 
  



Maar Jezus had Petrus niet gezegd dat hij niet sterven zou, 
hij had gezegd: 
 Als ik wil dat hij blijft tot ik kom… 
Dit is de leerling die hiervan getuigt; 
hij heeft het opgeschreven 
en wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 

 
Zevenmaal (VL 809) 
 
Toespraak  
door Bettine Siertsema 

 
Delf mijn gezicht op (VL744) 
 
Intermezzo en collecte 
 
Viering van Eucharistie 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie, 
laat ons bidden: 
 
Wees hier aanwezig, rondom deze tafel, 
waar wij omheen zijn, om uw brood en wijn. 
Van zaad en brood en lichaam is uw woord, 
een stekje wingerd, wijd vertakte wijnstok. 
Wees om ons heen, wijd als de aarde is. 
Gedenk uw mens, aan doem en dood voorbij. 
 
Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn 
wat wij hier doen: zijn woorden van genade 
delen als brood en wijn, totdat hij komt, 
het visioen tot ritueel gelouterd. 
Doe ons verstaan wat in hem openbaar werd, 
hoe dood tot leven wordt, eind tot begin.  

 
Avondmaal ter heiliging  (VL633) 
 
Brood en wijn 
 
Moge het delen (Antoine Oomen, nieuw)  
 
La ténèbre nést point ténèbre (Taizé) 



Om te zien een nieuwe aarde (Tom Löwenthal, nieuw) 
 
Voorbeden 
 
Onze Vader  (VL247) 
 
Mededelingen  
 
Zegen 
 
Uit staat en stand (VL759)  


