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‘Ik ken Hem niet!’



Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Opwekking 245 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
  

Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 

Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen. 

Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 95: 1 en 3 (nb) 
Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 

Komt, werpen wij ons voor den HEER 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Lukas 22: 54-62 
 
Verloochening van Petrus 
 54 En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg en brachten Hem in het 
huis van de hogepriester. En Petrus volgde op een afstand. 55 En toen zij een vuur 
aangestoken hadden midden op de binnenplaats, en zij samen daaromheen 
waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. 56 En een zeker dienstmeisje 
zag hem bij het vuur zitten en zei, met haar ogen op hem gericht: Ook hij was bij 
Hem. 57 Maar hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet. 58 En kort 
daarna zag een ander hem en zei: Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, 
dat ben ik niet. 59 En ongeveer een uur later bevestigde een ander met 
stelligheid: Het is werkelijk waar, ook hij was bij Hem, want hij is ook een 
Galileeër. 60 Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, 
terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. 61 En de Heere keerde Zich om en keek 
Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem 



Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

gezegd had:  Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal 
verloochend hebben. 62 En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: LvdK 177: 1, 2, 3, 5 en 6
Leer mij, o Heer, uw lijden recht 
betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam 
wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 

O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten 
onder. 
O wreed geding; wie kan geheel 
doorgronden 
de vloek der zonden. 
 

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog 
op bogen? 
Ik lig in 't stof, maar God komt mij 
verhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander. 

Daar Ge U voor mij hebt in de dood 
gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 

Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 

 
Verkondiging: ‘Ik ken Hem niet!’ 
 
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 8 (DNP) 
HEER, U doorgrondt mij, U ontwart 
al de geheimen van mijn hart. 
U ziet mij thuis en onderweg, 
terwijl U opvangt wat ik zeg. 
Ja, zelfs onuitgesproken zinnen 
neemt U al waar bij mij vanbinnen. 
 

Geen ogenblik ben ik alleen. 
HEER, U bent altijd om mij heen. 
Ik, nietig mens, kan er niet bij 
dat U uw handen legt op mij. 
Ik weet dat U naar mij blijft kijken; 
waar kan ik ooit uw Geest ontwijken? 

Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER, 
volkomen eerlijk voor U neer. 
Peil alles wat ik denk of zeg; 

neem het verkeerde in mij weg. 
Doorgrond mij God, en toets mijn leven; 
wil mij voor eeuwig richting geven. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. 
 



Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

Zingen: Opwekking 268 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
  
 
 
 

Refrein: 
Zie onze God, 
de Koning-knecht, 
Hij heeft zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag, 
gedragen door 
zijn liefd' en kracht. 

  
En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn, 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. 
(refrein) 
 

Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard' en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
(refrein) 

Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned'rig en klein? 

Die zal bij ons de grootste zijn. 
(refrein) 

 
Kinderlied: 
Refrein:Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr, 
doe ‘m open voor God, 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. 

Je hart is net een huisje  
waar het gezellig is, 
maar ’t is er nog zo donker, 
er is iets wat ik mis. 
(refrein)

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 103: 1 en 11 (ob) 
Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle 
krachten; 
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' 
achten; 
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der 
gebeden; 
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 
 

Looft, looft, den HEER, gij Zijne 
legerscharen, 
Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren. 
Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal, 
Hoe ver men ook Zijn schepter ziet 
regeren, 
Nu Zijnen naam en grote deugden eren; 
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal. 

 
Zegen 


