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Thema Erbarme Dich (Pnr. 350)  Lucas 22: 61, 62 
Uitgesproken 25 maart 2012 in de Broederkerk te Kampen 
 
Ouderling van dienst   
Muzikale begeleiding 
  
 
U luistert naar: ‘Een rotsman valt’, een preek die voor het eerst gehouden werd 
op 21 maart 1982 te ‘s-Gravendeel 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Lied 176: 1, 2 en 3 

1. O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Lied 176: 4 en 5 

4. O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Lied 257 

1. Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
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Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Lukas 22: 54-62 

54 Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem 
naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een 
afstand. 55 Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en 
gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56 Een 
dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en 
zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57 Maar hij ontkende het: ‘Ik ken 
hem niet eens!’ 58 Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij 
bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal 
niet.’ 59 En ongeveer een uur later zei nog iemand met grote 
stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt 
immers ook uit Galilea.’ 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je 
het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, 
kraaide er een haan. 61 De Heer draaide zich om en keek Petrus 
aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog 
voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij driemaal 
verloochenen.’ 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter.  

 
 
Zingen Psalm 31: 7 

7. Doe mij genadig weer aanschouwen 
uw liefelijk gelaat, - 
ik ben ten einde raad. 
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 
Hoe is mijn moed geslonken, 
het hart is mij ontzonken. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 83: 1, 2, 4, 6 en 7 

1. O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
 
2. O Heer, heb mededogen. 
Vraag toch niet weer. Gij weet 
dat ik U steeds verloochen, 
dat ik U steeds vergeet. 
O Heer, heb mededogen. 
 
 
4. Heer, blijf mij niet ontroeren. 
Ik stond wel voor U klaar, 
als ik een zwaard mocht voeren; 
maar dit is mij te zwaar. 
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Heer, blijf mij niet ontroeren. 
 
6. Gij weet toch alles, Here. 
Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 
zelfs als ik U vergeet. 
Gij weet toch alles, Here. 
 
7. O Heer, vraag altijd verder. 
Uw liefde triomfeert. 
Huurlingen worden herder. 
Het offerlam regeert. 
O Heer, vraag altijd verder. 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 395 

1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
2. En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4. Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
Zegen 


