
       LITURGIE 18 APRIL 2021 MISERICORDIA DOMINI 

 

 

Voor het digitale aandachtsboek kunt u nog intenties doorgeven 

via 06-15968569 

Na de dienst is er een online ontmoeting 

U kunt inloggen op  

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/94619365642?pwd=eUUrNnhxVHNiQ3QwNG
FHQ0JSemtqUT09 
 

Meeting ID: 946 1936 5642 
Passcode: r1bXfj 
 

https://zoom.us/j/94619365642?pwd=eUUrNnhxVHNiQ3QwNGFHQ0JSemtqUT09
https://zoom.us/j/94619365642?pwd=eUUrNnhxVHNiQ3QwNGFHQ0JSemtqUT09


 

-Inleidende muziek   

-Welkom  

-Bemoediging  

-Inleiding op de dienst 

-Kyriëlitanie  

-Lezing Johannes 21 vs 1 t/m 17 

-Stef Bos Lied van Petrus  

 

Ik ben een man van lucht en van water 
Ik ben een ster 

Die verschijnt en verdwijnt 
Zanger van de grote gebaren 

Die soms een ander zou willen zijn 
Ik heb mijn huis, mijn haard verlaten 

Wie ik liefhad nog één keer gekust 

De veilige haven verlaten 
En ik wist ik kom hier nooit meer terug 

Want beter een oorlog dan gewapende vrede 
Beter op zoek gaan dan altijd gewacht 

Beter gevallen dan nooit gesprongen 
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad 

Maar ik weet soms niet meer 
Wat mijn woorden nog waard zijn 

Weet soms niet meer 
Wat ik hier zoek 

Ik struikel en val 
Ik sta op en ga verder 

Ik ben een mens 
Van vlees en bloed 

Ik ben bang als kind in het donker 

Ik ben een held in het heetst van de strijd 
Een dwaas die gelooft in een wonder 

Tegen de stroom van de tijd 
Ik neem altijd teveel op mijn schouders 

En al maak ik mijn woorden niet waar 
Ik zal tot het eind van mijn dagen 

Op de barricade staan 
Want beter een oorlog dan gewapende vrede 

Beter op zoek gaan dan altijd gewacht 



Beter gevallen dan nooit gesprongen 
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad 

Maar ik weet soms niet meer 

Wat mijn woorden nog waard zijn 
Weet soms niet meer 

Wat ik hier zoek 
Ik struikel en val 

Sta op en ga verder 
Ik ben een mens... 

En ik heb meer beloofd 
Dan ik waar kon maken 

Heb getwijfeld en heb soms 
Mijn dromen verraden 

Een vriend laten vallen 
Mezelf vervloekt 

Want ik ben een mens 
Ik ben een mens 

Van vlees en van bloed 

Maar beter een oorlog dan gewapende vrede 
Beter op zoek gaan dan altijd gewacht 

Beter gevallen dan nooit gesprongen 
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad 

 

-Overdenking  

-Pianospel bij Lied 649 

-Digitale aandachtsboek (intenties doorgeven via 06-15968569) 

-Voorbeden, afgewisseld door Lied 368f op de piano,                                    

stil gebed en Onze Vader 

-Mededelingen 

-Zang Lied 607, vs 1 gezongen, vs 2 en 3 gesproken met orgel 

-Zegen 

-Uitleidend orgelspel 

-Digitaal koffiedrinken 
U kunt deelnemen door in te loggen op: Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/94619365642?pwd=eUUrNnhxVHNiQ3QwNGFHQ0JSemt

qUT09 
 

Meeting ID: 946 1936 5642 
Passcode: r1bXfj 

https://zoom.us/j/94619365642?pwd=eUUrNnhxVHNiQ3QwNGFHQ0JSemtqUT09
https://zoom.us/j/94619365642?pwd=eUUrNnhxVHNiQ3QwNGFHQ0JSemtqUT09


 

 

 

 

 

 


