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Dienst School en Kerk 
Driestwegkerk 23 juni 2019 - 9.30 uur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met medewerking van: 
Voorganger: Hans van der Meer 
Muziek: Onze eigen Band 
Organist: Wob Meijering 
Uitdelen Liturgie: Hilde, Jonne, Boaz en Celest 
Aansteken van de tafelkaarsen: Rebecca 
Aangeven van de Bijbel: Nathan 
Lezen: Sander en Anna 
Collecte: Rhodee, Hidde, Naud, Nienke, Lieke en Sarah 
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Voor de dienst.....  
Zingen: Ja, ja, ja, Petrus (Kinder Opwekking 281)  
 
Petrus was een visser, gewoon een mens als wij. 
Op een dag kwam Jezus en die zei: 
'kom en volg Mij'. 
 
Jezus zei: Vertrouw op Mij, Ik leer je hoe het moet. 
Ik help jou bij alles wat je doet. 
En Petrus zei: 
 
Refrein: 'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer 
  en doendededoendoendoen wat U mij zegt. 
  Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer. 
  Elke dag een beetje meer.' 
 
Petrus maakte fouten, hij was een mens als wij. 
Dan voelde hij zich schuldig: 'o, wat ben ik toch een ei.' 
 
Jezus zei: 'Ik stierf voor jou en ben weer opgestaan. 
´k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!' 
En Petrus zei:  (Refrein) 
 
Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, 
dus laten we nu zingen: 
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen! 
Ja, ja, ja!   (Refrein 2x) 
 
Elke dag een beetje meer. 
 
Zingen: Lopen op het water (Opwekking 789) 
U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein:  En als de golven overslaan,  
  dan blijf ik hopen op uw Naam. 

 Mijn ziel vindt rust, 
 want in de storm bent U dichtbij. 
 Ik ben van U en U van mij. 
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De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (Refrein) 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid.    (Refrein) 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied: God heb ik lief (Ps. 116: 1 en 8) 

God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 
Ik zal met vreugd in ’t huis des Heren gaan, 
Ik zal mijn God naar mijn geloften danken. 
Jeruzalem, hoor naar mijn blijde klanken 
En hef met mij de lof des Heren aan. 

 
Gebed: 
 In stilte.... 
 Wij verwachten het van Hem 
 
Zingen: Ja, ja, ja, Petrus (Opwekking Kids 281) 
Petrus was een visser, gewoon een mens als wij. 
Op een dag kwam Jezus en die zei: 
'kom en volg Mij'. 
 
Jezus zei: Vertrouw op Mij, Ik leer je hoe het moet. 
Ik help jou bij alles wat je doet. 
En Petrus zei: 
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Refrein: 'Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer 
  en doendededoendoendoen wat U mij zegt. 
  Ja, ja, ja, ik wil U volgen, Heer. 
  Elke dag een beetje meer.' 
 
Petrus maakte fouten, hij was een mens als wij. 
Dan voelde hij zich schuldig: 'o, wat ben ik toch een ei.' 
 
Jezus zei: 'Ik stierf voor jou en ben weer opgestaan. 
´k Vergeef jou wat jij hebt fout gedaan!' 
En Petrus zei:   (Refrein) 
 
Wat Petrus deed, geldt ook voor ons, dus laten we nu zingen: 
Jezus, ja, wij volgen U in alle, alle dingen! 
Ja, ja, ja!    (Refrein 2x) 
 
Elke dag een beetje meer. 
  
Gebed om Zijn ontferming 
 
Zingen: Jezus alleen; Hij is de rots (Sela) 

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.  
Door stormen heen hoor ik zijn stem,  
dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament;  
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
 
Jezus alleen werd mens als wij;  
klein als een kind, in kwetsbaarheid.  
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid. 
 
En door zijn offer werd ik vrij,  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,  
ontnam de dood zijn heerschappij;  
dankzij zijn sterven leef ik nu. 



5 

 

 
Daar in het graf, in dood gehuld,  
leek al zijn macht tenietgedaan.  
Maar, o die dag, dat werd vervuld:  
Jezus, de Heer is opgestaan! 
 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid  
ben ik van vloek en schuld bevrijd.  
Ik leef in Hem en Hij in mij;  
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. 
 
Hij is de rots waarop ik sta; 
de vaste grond voor mijn bestaan, 
de vaste grond voor mijn bestaan. 
 
Geen levensangst, geen stervensnood;  
dat is de kracht, waar ik in sta.  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga. 
Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand.  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;  
in die verwachting houd ik stand. 

 
Gedicht: De Heer is mijn rots (Fedde Nicolai) 
 

Mijn vaste rots is de Heer 
Hij is als een burcht voor mij 
En staat altijd aan mijn zij 
Hij redt mij keer op keer. 
 
Mijn redding komt uit Gods hand 
Ik mag geheel op Hem bouwen 
En in stilte op Hem vertrouwen  
Ik weet, God staat aan mijn kant. 
Alles mag ik van Hem verwachten 
Hij is werkelijk een burcht voor mij 
Een sterke rots, Hij is mij steeds nabij 
En geeft mij weer nieuwe krachten. 
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Zijn handen over mij uitgespreid 
Geeft Hij mij telkens weer moed 
Zo maakt Hij alle dingen goed 
En schenkt mij rust en veiligheid. 

 
Zingen: Lopen op het water (Opwekking 789) 
 
U leert me lopen op het water, de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein:  En als de golven overslaan, 

 dan blijf ik hopen op uw Naam. 
 Mijn ziel vindt rust, 
 want in de storm bent U dichtbij. 
 Ik ben van U en U van mij. 

 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. (Refrein) 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid.    (Refrein) 
  
Bijbel Lezing: Handelingen 12: 3-19 (Basis Bijbel) 
 
3 Hij zag dat hij de Joden daarmee een plezier deed. Daarom nam hij ook 
Petrus gevangen. Dat gebeurde tijdens het Feest van de Ongegiste Broden. 4 
Hij liet hem in de gevangenis zetten. Vier groepjes van vier soldaten moesten 
hem bewaken. Hij was van plan om hem na het feest in het openbaar ter dood 
te veroordelen. 5 Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente 
aldoor voor hem bidden. 
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6 De nacht vóórdat Herodes over hem zou rechtspreken, lag Petrus tussen 
twee soldaten te slapen. Hij was met twee ijzeren kettingen geboeid. Voor de 
deur van de gevangenis stonden bewakers op wacht. 7 Plotseling scheen er 
licht in de kerker. Er stond een engel van de Heer bij hem. Hij stootte Petrus in 
zijn zij om hem wakker te maken. Hij zei tegen hem: "Sta snel op!" De boeien 
vielen van Petrus' handen. 8 En de engel zei tegen hem: "Doe je riem om en 
trek je sandalen aan." Dat deed Petrus. Toen zei de engel: "Sla je mantel om 
en volg mij." 9 Petrus volgde de engel naar buiten. Hij wist niet dat het 
allemaal echt gebeurde, maar hij dacht dat hij droomde. 10 Ze liepen langs de 
eerste en de tweede wachtpost. Daarna kwamen ze bij de ijzeren poort die op 
de straat uitkwam. De poort ging vanzelf voor hen open. Ze gingen naar 
buiten en liepen samen één straat ver. Toen was de engel plotseling 
verdwenen. 11 Petrus begreep intussen wat er was gebeurd. Hij zei: "De Heer 
heeft een engel gestuurd om mij te bevrijden! Hij heeft me gered uit de 
handen van Herodes en uit alles wat de Joden verwachtten dat er met mij zou 
gebeuren!" 
12 Petrus dacht een ogenblik na. Toen ging hij naar het huis van Maria, de 
moeder van Johannes Markus. Daar waren veel mensen bij elkaar om samen 
te bidden. 13 Petrus klopte op de deur. Er kwam een slavin, Rhode, om te 
horen wie er was. 14 Toen ze de stem van Petrus herkende, deed ze van 
blijdschap de deur níet open. Ze liep naar binnen om te vertellen dat Petrus 
voor de deur stond. 15 Ze geloofden haar niet en zeiden tegen haar: "Je praat 
onzin!" Maar ze bleef volhouden dat het Petrus was. Ze zeiden tegen haar: 
"Dan zal het zijn engel wel zijn." 16 Petrus bleef kloppen tot ze open deden. 
Ze waren stomverbaasd toen ze hem zagen staan. 17 Hij gebaarde dat ze stil 
moesten zijn. Toen kon hij vertellen hoe de Heer hem uit de gevangenis had 
bevrijd. En hij zei: "Vertel het aan Jakobus en de andere broeders." Daarna 
vertrok hij naar een andere plaats. 
18 Toen het dag was geworden, raakten de soldaten in rep en roer. Ze 
begrepen niet wat er met Petrus gebeurd zou kunnen zijn. 19 Herodes liet zijn 
mannen naar Petrus zoeken, maar ze vonden hem niet. Daarom nam hij de 
wachtposten gevangen, verhoorde hen en liet hen doden. Daarna vertrok hij 
uit Judea naar Cesarea. Daar bleef hij. 
 
Zingen: Vertrouw maar op God (Opw Kids 150) 

 
Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen. 
Vertrouw maar op God, wat Hij zegt dat doet Hij echt. 
 
In de bijbel daar zegt Jezus: ‘Ik ben bij je elke dag.’ 
Dus dat mag je zeker weten, wat er ook gebeuren mag! 
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In de bijbel daar zegt Jezus dat Hij terugkomt op een wolk. 
En dan gaan we naar de hemel, met z’n allen als Gods volk! 
 
Overdenking: Rotsvast vertrouwen 
 
Verwerking 
 
Zingen: ‘k stel mijn vertrouwen (Opwekking 42) 

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

 
Gebed en voorbede 
 
Collecte:  Lied van Petrus gezongen door Stef Bos 
 
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 416 NLB) 

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
Zegen: De Heer wil met ons meegaan 


