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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
(gemeente gaat staan) 

 

We zingen: “Kom nu met zang en roer de snaren”  
(Intochtspsalm 33: vers 1 en 2) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

v. Onze Hulp is de Naam van de Levende God 
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a. en niet loslaat het werk van zijn handen 
 

v. Genade zij u en vrede van God die ons liefheeft, 
en van Jezus Christus onze Heer, die leeft 

a. Amen 
 

Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

We zingen: “Zoekend naar licht, hier in het duister”  
(Loflied 1005: cantorij vers 1 en 3, allen vers 2, 4 en 5) 

 

Met de kinderen 
 

We zingen: “Elke dag vertelt over God de Heer” (Lied 224)  



 
4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Jesaja 43:1-5 
 

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, 
je bent van Mij! Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door 
rivieren – je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het 
zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. Want Ik, de 
HEER, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef Ik Egypte 
als losgeld, Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn 
ogen, zo waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in 
ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. Wees niet bang, want 
Ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen 
breng Ik jullie bijeen. 

 
We zingen: “Grote God, wij loven U”  

(Lied 413: vers 1 t/m 3) 
 
Schriftlezing: Johannes 21:1-14 
 

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Ti-
berias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en To-
mas (dat is Didymus, ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen 
van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei: ‘Ik ga 
vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, 
maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond 
Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij 
riep: ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ‘Gooi 
het net uit aan de rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het 
wel.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet om-
hoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Pe-
trus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn 
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bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – en sprong in het 
water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net 
vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer twee-
honderd el. Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop 
en brood. Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevan-
gen hebben.’ Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan 
land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch 
scheurde het niet. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leer-
lingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer 
was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. Dit 
was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit 
de dood was opgestaan. 

 
We zingen: “Terwijl wij Hem bewenen”  

(Lied 644: cantorij vers 1 en 3, allen vers 2, 4 en 5) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
 
We zingen: “De Geest van God waait als een wind”  

(Lied 691: cantorij vers 1, allen vers 2 en 3) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader  
die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Nu wij uiteengaan” 

(Slotlied 423: vers 1 t/m 3) 
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Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis 
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


