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Dienst van 26 april 2020 in Wehl 
 

VOORBEREIDING 
 
Pianospel 
 
Welkom (ouderling van dienst) 
 
Drempelgebed  
 
Aanvangslied: LB 283 
 

1 In de veelheid van geluiden  
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 

 
2 En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
3 Want wij mensen op de aarde  

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
4 Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
5 Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
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Bemoediging 
Voorganger:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,   
Allen:   die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger:  die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
Allen:   die niet loslaat het werk van Zijn handen. 
Groet 
Voorganger:  De vrede van de Eeuwige is met u allen 
Allen:   en Zijn genade is met u!  
 
Gebed voor de nood van de wereld eindigend met: 
zo bidden wij u allen zingend tezamen:  
  

 
 
Loflied: LB 304  
 

1 Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 

 
3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 

duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing : Johannes 21 : 1-14 
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat 
gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent 
‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee 
andere leerlingen. 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, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus 
was. Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. ‘Gooi het 
net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er 
zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus 
hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij 
zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – 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 tweehonderd 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 net gevangen 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 leerlingen 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. 
 
Lied: LB 422 
 

1 Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
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2 Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 

3 Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
Uitleg en verkondiging : 153 vissen . Een mooi getal (Johanneisch puzzelen in 
coronatijd). 
 
Pianospel 
 
Lied: LB 644 
 

1 Terwijl wij Hem bewenen, 
omdat Hij van ons ging, 
is Hij aan ons verschenen 
in zijn verheerlijking. 

 
2 Terwijl wij om Hem treuren, 

toont Hij ons hand en voet. 
Hij komt door dichte deuren, 
Hij spreekt zijn vredegroet. 

 
3 Terwijl wij van Hem spreken, 

is Hij in onze kring 
om ons het brood te breken 
van zijn verkondiging. 
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4 Opdat wij zouden weten, 
wat ons te hopen staat, 
vraagt Hij ons om te eten: 
een vis, een honingraat. 

 
5 Hij is de Heer en Koning, 

die eeuwig bij ons is. 
Zijn woorden zijn als honing, 
zijn naam is als een vis. 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
Voorbeden 
Elke voorbede wordt besloten met: zo bidden wij U allen tezamen:  

Kom Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (LB 333). 
 

Stil gebed - gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'  
 
Slotlied: LB 645  
 

1 Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode, 
want Hij wordt niet moe voor ons uit te gaan 
als een vuur vooraan levenden en doden! 
 

2 Christus onze Heer is voor ons gestorven 
en Hij daalde neer in het doodsgebied, 
deed de dood te niet in de nieuwe morgen. 

 
3 Als een ster zal Hij boven ons hoofd stralen, 

ja, Hij maakt ons vrij uit het doodsgeding, 
uit de wisseling van de lotgevallen. 

 
4 Maatslag der natuur, kringloop der getijden, 

luistert naar het uur dat zijn liefde slaat, 
Hij kwam ons te baat, Hij zal ons bevrijden! 
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5 Pasen is de dag, dat de doven lippen 

van het stomme graf Hem, het woord van God, 
uit de zwarte dood in het leven riepen. 
 

6 Daarom, zing Hem toe! Hij is onze Heiland. 
Word zijn lof niet moe! God is opgestaan 
om de hand te slaan aan de oude vijand. 
 

Wegzending en Zegen   
 
Pianospel 
 


