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VOORBEREIDING

Muziek
Welkom door de ouderling van dienst (kaarsen worden aangestoken)

Aanvangslied: In een nieuw licht doet Gij ons opstaan

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed met gezongen kyrie: LB 301k

Glorialied: LB 158b

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.
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SCHRIFT

Gebed

Evangelielezing 1: Johannes 10: 1-5 en 11-16
‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders
naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de
schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht
heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders
volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.’

‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand
die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat
op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen
uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik
ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef
mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi
komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn,
met één herder.’

Lied: LB 653: 6
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

Evangelielezing 2: 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 honderd-
drieënvijftig, 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.
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Lied: LB 653: 3
Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

Overdenking

Muziek 

Lied: LB 512: 1, 2, 3 en 4

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;

4 al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt mijn ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Gebeden

TAFEL

Nodiging

Tafelgebed: LB 403d

Voorganger )
Refrein: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, ) 3x

wij zegenen U! )
Voorganger
Allen: Hij, licht uit licht, woord van den beginne,

Jezus Messias!
Voorganger
Allen: Hij, ware herder, woord van den beginne,

Jezus Messias!
Voorganger
Allen: Hij, Lam van God, brood uit de hemel,

Jezus Messias!
Voorganger
Refrein

Woorden voorafgaande aan het delen
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Dankgebed

Slotlied: LB 421

Wegzending en zegen

Lied: LB 708: 1 en 6

1 Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

9 Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

