
Verkondiging 

 

Zingen: Lied 801: 1, 3, 4, 5 en 8  ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ 

1. Door de nacht van strijd en zorgen  3. Door de nacht leidt ons ten leven  

schrijdt de stoet van pelgrims voort,  licht dat weerlicht overal, 

vol verlangen naar de morgen   dat ons blinkend zal omgeven,  

waar de hemel hen verhoort.   als ons God ontvangen zal. 

 

4. In ons hart is dit de luister,   5. Met één lied uit duizend monden  

dit de liefde die ons leidt    gaan wij zingend door de nacht,  

op de kruistocht door het duister,  door één Geest tesaam verbonden,  

naar de lichte eeuwigheid.    naar de kust waar God ons wacht. 

 

8. Die aan kruis en graf ontheven,  

zullen zingen lof en prijs  

aan den Heer van dood en leven,  

in zijn zalig paradijs. 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied Lied 908: 1, 3 en 5   ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’ 

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,   3. Ach, dat ik U zo laat herkende, 

die al mijn vreugd en sterkte zijt.   Gij die de schoonheid zelve zijt, 

Ik heb U lief, o welgezinde,    dat ik niet eer mij tot U wendde, 

wiens komst ik dag en nacht verbeid. mijn zielenrust, mijn zaligheid! 

Ik heb U lief, o schoonste licht,   Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat, 

glans van Gods aangezicht.    zo laat heb liefgehad. 

 

5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken 

voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 

Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 

voorgoed genezen van de nacht. 

Gij kuste met uw gouden mond, 

o zon, mijn ziel gezond. 

 

Zegen (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

De volgende erediensten zijn op 

 

11-04  19:00 uur voorganger ds. A.H. van Veluw 

18-04     9:30 uur voorganger ds. A.H. van Veluw 

18-04   19:00 uur voorganger ds. G.H. Labooy 
 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 11 april 2021   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Wout Limburg 

Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 

Organist: Gerwin van der Plaats 

 

    Thema: ‘Vissers van mensen’ 

 
Zingen voor de dienst:  

- ‘Wees mij genadig Heer’  (via YouTube) 

- Lied 755  ‘Toch overwint eens de genade’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 66: 1 en 3 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,   3. Doe onze God uw loflied horen, 

Gods glorierijke naam ter eer.    gij volken, zingt alom op aard, 

Laat van alom Hem lof ontvangen.   looft Hem door wie wij zijn herboren, 

Geducht zijn uwe daden, Heer.   die ons voor wank'len heeft bewaard. 

Uw tegenstanders, diep gebogen,    Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 

aanvaarden veinzend uw beleid.    zoals men erts tot zilver smelt. 

Heel d' aarde moet uw naam verhogen,   Gij die ons, aan het vuur ontheven, 

psalmzingen uwe majesteit.     gelouterd voor uw ogen stelt. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaars    -     Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: ‘Breng ons samen’ (Sela)  

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,      2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest, 

verbonden met U en elkaar.           die alles gelooft en verdraagt. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer:         Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.        veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:         Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!       liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Refrein: Breng ons samen,           3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 

 één in uw naam.           als deel van uw kerk wereldwijd. 

 Ieder is welkom           Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

    hier binnen te gaan.          gebruiken met vreugde de maaltijd. 

 Samen, één door de Geest;         Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

    verbonden in liefde,          om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 die U aan ons geeft.         (refr.) 
  



Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één!  

 

Wetslezing  

Verootmoediging 

 

Genadeverkondiging: het kinderkoor zingt ‘Diep als de zee’ 

Diep, diep, diep als de zee.    ‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 

Hoog, hoog, hoog als de lucht.   Hoog, hoog, hoog als de lucht. 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw. Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 

Is Jezus' liefde voor jou en mij.   Is Jezus' liefde voor jou. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jesaja 6: 1-8 
1In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De 

zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.2Boven hem stonden serafs. Elk van hen had 

zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om 

mee te vliegen.3Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse 

machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.’4Door het luide roepen schudden de 

deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook.5Ik schreeuwde het uit: ‘Wee 

mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van 

een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van 

de hemelse machten, gezien.’6Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende 

kool van het altaar en vloog daarmee op mij af.7Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: 

‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’8Daarop 

hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ 

Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 

 

Zingen Lied 405: 1, 2 en 4    ‘Heilig, heilig, heilig’ 

1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

Werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

al uwe engelen, onvolprezen Heer.  

 

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God, almachtig, 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die een in wezen zijt. 

 

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 
1Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat 

gebeurde als volgt.2Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), 

Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere 

leerlingen.3Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten 

in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op 

de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was.5Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets 

te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze.6‘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.7De 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.8De 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.9Toen ze aan land 

kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de 

vis die jullie net gevangen hebben.’11Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net 

aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het 

niet.12Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen 

wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was.13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en 

hij gaf hun ook vis.14Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat 

hij uit de dood was opgestaan. 

 

Zingen Lied 388: 1, 2, 4, 5    ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 

Refrein:  Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
      Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk! 

 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 

het delen van macht is deel van ons plan.  (refr.)  

 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 

genadig begin van goddelijk recht.  (refr.) 
 

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs.  (refr.) 

 

Kindermoment 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-offers/
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/munten-maten-afstanden-en-gewichten/

