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Zondag 30 augustus 2020 – OCHTENDDIENST: aanvang 09.30 uur vanuit GK 

Voorganger:  Ds. M. Vastenhout 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen intochtslied: Psalm 90: 1, 8 

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 
Terug naar boven 

 
Onze Hulp en groet 
 
Zingen: Hemelhoog 584 – Glorie aan het Lan 

Glorie, glorie, glorie aan het Lam, 
glorie, glorie, glorie aan het Lam. 

 
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot hem, 
het Lam op zijne troon. 

 
Heilig, heilig, heilig is het Lam, 
heilig, heilig, heilig is het Lam 

 
Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer, 
het Lam op zijne troon. 
En onze stem verheffen wij tot hem, 
het Lam op zijne troon. 

 
Heilig, heilig, heilig is het Lam, 
heilig, heilig, heilig is het Lam. 

 
Woorden van verootmoediging 
 
Luisteren: Thuis - Sela 

Welkom thuis, 

hier mag je zijn.  

De Vader viert een feest.  

Welkom thuis, 

voor wie zoek was of op reis,  
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te lang is weggeweest.  

Welkom thuis.  

Met zijn zegenende handen op je schouders  

geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  

heet Hij je welkom.   

Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  

Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  

Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 

heet Hij je welkom.  

Voel je thuis, je bent vrij. 

Je bent vrij.  

Kom maar binnen. 

Hij sluit je in zijn armen.  

Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  

Deel in de vreugde en open nu je handen.  

Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid. 

Gebed bij de opening de Schrift 

Zingen kinderlied: Het ballonnenlied 

  Onze lofprijs stijgt omhoog 

  in alle kleuren van de regenboog. 

  Net als ballonnetjes vrolijk vrij  

  gaat onze lofprijs, o zo blij.  

  Onze lofprijs stijgt omhoog 

  in alle kleuren van de regenboog.  

  Al ben je twaalf, al ben je vier,  

  God heeft in jou en ook in mij, 

  als wij samenzingen zo'n plezier!  

 

  Wij prijzen de Heer.  

  Wij prijzen de Heer.  

  Wij prijzen de Heer.  

  Halleluja!  

 

  Kijk daar gaan ze hemelhoog,  

  in alle kleuren van de regenboog.  

  Maar nog veel hoger, 

  nog veel meer,  

  gaat onze lofprijs naar de Heer.  

  Hef met ons je handen op, 

  zing met je hele hart gewoon non-stop.  

  Al ben je twaalf, al ben je vier,  
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  God heeft in jou en ook in mij,  

  als wij samen zingen zo'n plezier! 

 

  Wij prijzen de Heer.  

  Wij prijzen de Heer.  

  Wij prijzen de Heer.  

  Halleluja! 

Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 
1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als 
volgt. 2 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. 3 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. 4 Toen 
het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij 
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. 7 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. 
8 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. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje 
met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11 
Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld 
honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 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. 13 Jezus nam het 
brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de 
leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 82 – Terwijl wij Hem bewenen 

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

 
  Terwijl wij om Hem treuren, 

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

 
Terwijl wij van Hem spreken, 
is Hij in onze kring 
om ons het brood te breken 
van zijn verkondiging. 

 
   Opdat wij zouden weten, 

wat ons te hopen staat, 
vraagt Hij ons om te eten: 
een vis, een honingraat. 
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   Hij is de Heer en Koning, 
die eeuwig bij ons is. 
Zijn woorden zijn als honing, 
zijn naam is als een vis. 

 
Geloofsbelijdenis - in samenspraak 

Ik geloof in God de Vader,  
de almachtige Schepper van de hemel en van de aarde. 
Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.  
Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is hij gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de 
hel. 
Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood,  
opgevaren naar de hemel,  
waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, waarvandaan hij komen zal om te 
oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen. 
Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam  
en een eeuwig leven. Amen. 

 
Zingen: Hemelhoog 657 – U die mij geschapen hebt 

U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor- of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Leefregels 
 
Zingen: Hemelhoog 583 – Glorie aan God 

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. 
Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
  Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam: 

Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft! 
Hij's verslagen, het Lam troont voor eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
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  Heersen met Hem op de troon en zijn stem, 

spreekt van liefde, vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 

 
Zegen 
 
Liederen voor buiten: 
 
Zingen: Hemelhoog 373 – Grote God zie ons verlegen 

Grote God, zie ons verlegen 
ogen hunk'rend naar het licht 
over nevelige wegen 
dakloos, zwervers zonder zicht, 
roepend al te grote woorden, 
lam geslagen, ziende blind, 
zoekers die zichzelf verloren 
hoe wij zoeken, niemand vindt 

 
Christus, hoor ons diep verlangen, 
vrij van heimwee, thuis te zijn. 
Waar wij blij verbaasd ontvangen 
levend water, brood en wijn, 
om te delen, door te geven 
parels uit een oude schat, 
niet nog langer zo te leven 
als wij nu doen: moe en mat 

 
Zingen: Opwekking 769 – Bouw uw Koninkrijk 

Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 

 
Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Hoor ons gebed en kom! 
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Refrein 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Kom, herstel ons land. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 

 
Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer ons te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


