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Voorganger : ds. P. Baas , Zoetermeer 

Organist :       Wim Warnaar 

 

Welkom en mededelingen 

Zingen : Ps. 95 : 1 en 4    ( staande ) 

1. Komt, laat ons samen Isrels HEER. 

Den rotssteen van ons heil, met eer, 

Met Godgewijden zang ontmoeten; 

Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 

Met een verheven lofgedicht 

En blijde psalmen, juichend groeten. 

4. Want Hij is onze God, en wij 

Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 

De schapen, die Zijn hand wil weiden; 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 

Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Zingen : Ps. 111 : 1 en 3 

1. Looft, Hallelujah, looft den HEER! 

Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 

Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 

'k Zal, met d' oprechten onderling 

Vereend, in hun vergadering 

En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

3.Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 

Zijn wond'ren een gedachtenis; 

Hij is barmhartig en genadig; 

Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 

En, Zijnen groten naam ten prijs, 

Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 



Geloofsbelijdenis 

Zingen : Lied 11 : 1, 2, en 3     Weerklank 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

 

Schriftlezing : Johannes 21 : 1 – 14 

Johannes 21 
1 Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen, aan 
de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich als volgt: 
2 Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus 
genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea afkomstig was, 
en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen. 
3 Simon Petrus zei tegen hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tegen 
hem: Wij gaan met u mee. Zij gingen naar buiten, en gingen 
meteen aan boord van het schip; en in die nacht vingen zij niets. 



4 En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de 
oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. 
5 Jezus dan zei tegen hen: Lieve kinderen, hebt u niet iets voor 
bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee. 
6 En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van 
het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden 
het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. 
7 De discipel dan die Jezus liefhad, zei tegen Petrus: Het is de 
Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, 
sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp 
zich in de zee. 
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij 
waren niet ver, slechts ongeveer tweehonderd el, van het land 
verwijderd, en sleepten het net met de vissen. 
9 Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur 
met vis daarop liggen, en brood. 
10 Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu 
gevangen hebt. 
11 Simon Petrus ging ernaartoe en trok het net op het land, vol 
grote vissen, honderddrieënvijftig, en hoewel het er zoveel 
waren, scheurde het net niet. 
12 Jezus zei tegen hen: Kom, gebruik de middagmaaltijd. En 
niemand van de discipelen durfde Hem te vragen: Wie bent U? 
want zij wisten dat het de Heere was. 
13 Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis 
eveneens. 
14 Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen 
openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was. 
 
Zingen : Ps. 25 : 2 en 7 
 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
 
 



7. Gods verborgen omgang vinden 

Zielen, waar Zijn vrees in woont; 

't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 

Naar Zijn vreêverbond, getoond. 

d' Ogen houdt mijn stil gemoed 

Opwaarts, om op God te letten; 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

Voeren uit der bozen netten. 

 

Verkondiging :    'After – Pasen – dip ‘ 

 

Zingen : Lied 441 : 1 - 4              Weerklank 

 

 

 

 



 

 

 

Dankgebed 

 

Collecte 
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Zingen : Ps. 84 : 6 

6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

Zegen 


