
 

 

 

 

 

 

 
STILTEMOMENT 2 – donderdag 1 april 2021 
 
1. Welkom  
Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de 
misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen. (Lukas 23: 33-34a) 
 
2. Gebed 
 
3. Zingen – Lied (Herstel mijn eerste liefde) 
Vader in de hemel 
Die zoveel om mij geeft 
Dat U in Uw genade 
Uw Zoon gegeven heeft 
Dank U voor Uw liefde 
Uw eindeloze trouw 
Dat ondanks al mijn falen 
U zegt: "Ik hou van jou". 
 
Herstel mijn eerste liefde 
Die ik ooit had voor U 
Want ik wil van U houden 
Nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden 
Zoals het heeft gedaan 
Vol vuur en vol van hartstocht 
Die nooit meer weg zal gaan. 
 
De drukte van het leven 
Trok mij met zich mee. 
De liefde die vervaagde 
De passie die verdween. 
Ik was U niet vergeten 
Maar nam de tijd niet meer 
Om in uw woord te lezen 
Bij U te zijn o Heer 
 
Herstel mijn eerste liefde…. 
 
 

JEZUS EN PETRUS 
VERBONDEN DOOR VERGEVING 



Vader in de hemel 
Met eerbied vraag ik nu 
Of U mij wilt vergeven. 
Ik kan niet zonder U 
Dank U voor Uw liefde 
Uw eindeloze trouw. 
En Vader, ik wil zeggen  
Dat ik zoveel van U hou. 
 
4. Bijbellezing - Johannes 21:15-19 
Jezus en Petrus 
15. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, 
hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen 
hem: Weid Mijn lammeren. 
16. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei 
tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. 
17. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd 
bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: 
Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. 
18. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar 
als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen 
waar u niet heen wilt. 
19. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit 
gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! 
 
5. Overdenking: Jezus en Petrus – verbonden door vergeving 
 
6. Stiltemoment 
 
7. Muzikaal intermezzo – Amazing Grace 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer 
Dat God mij nooit verlaat. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
 
8. Gebed 



 
9. Gedicht – Petrus 
Soms viste hij, of liep zomaar wat rond 
en keek afwezig, als men met hem praatte. 
Hij voelde zich een deserteur, die ’t front 
op ’t meest kritieke tijdstip had verlaten. 
 
Hij wist wel dat de Heer was opgestaan, 
maar hij kon van zijn vreugde niet doen blijken, 
want in zijn oren kraaide nog die haan, 
steeds zag hij Jezus’ ogen naar zich kijken. 
 
Zó lief te hebben, maar met zóveel pijn . 
Zó te verlangen, en niet durven hopen. 
Zo graag een goed soldaat te willen zijn 
en weten dat je reeds bent weggelopen. 
 
Wanneer hij met zijn vrienden in de boot 
de Heiland ziet, die op hen staat te wachten, 
waagt hij de sprong, op leven en op dood, 
en feller kraait de haan in zijn gedachten. 
 
Zijn handen beven, en ’t onstuimig bloed 
bruist als een wilde bergbeek naar zijn slapen. 
Nog eenmaal kraait de haan, maar zwijgt voorgoed 
bij ’t woord van Jezus: “Petrus, weid mijn schapen!”. 
       Enny IJskes-Kooger 

 
10. Zingen - Psalm 118: 11 en 14 
De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 
 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
11. Afsluiting 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de 
troon zit, zei: Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21: 4-5a) 
 


