
PG de Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak - 26 april 2020 
3e zondag van Pasen - wit 
 
M.m.v.: Jaap (orgel), Theo (ovd), Joep (lector) 
Zang: Lianne, Aad, Marijke, Aria 
 
Graag nodigen we u uit om, wanneer u zich voorbereidt om naar deze dienst te gaan luisteren, ook een 
kaars klaar te zetten.  
Misschien heeft u thuis bijvoorbeeld een huispaaskaars, maar een andere kaars is ook goed. Het is mooi om, 
als de ouderling van dienst de gemeentekaars aansteekt, tegelijkertijd ook uw kaars aan te steken en deze 
te laten branden gedurende de dienst. U kunt hiervoor de aanwijzingen van de ouderling van dienst volgen. 
 
Orgelspel 
 
Opening door de ouderling van dienst 
 
Openingslied: (mel.: Wees gegroet gij eersteling der dagen/tekst: Fokkelien Oosterwijk) 
1. Wil ons in het vroege licht verschijnen, 
als de nacht nog om ons hangt. 
Doe de nevel van de vrees verdwijnen, 
die ons droeve hart bevangt. 
Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, 
in geloof en ongeloof tezamen: 
dat wij zien door tranen heen, 
Opgestane, U alleen! 
 
Stilte 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: De hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: En niet laat varen de werken van zijn handen. 
 
Drempelgebed 
 
Vervolg openingslied: 
2. Wees dan als een wonder in ons midden, 
al zijn alle deuren dicht. 
Dat wij in ons luisteren en bidden 
speuren naar uw aangezicht. 
Troost ons met de tekens van uw lijden, 
dat geen twijfel ons van U kan scheiden: 
op de eerste dag ontwaakt 
in de droom die levend maakt. 
 

3. Ga ons voor naar waar U bent begonnen 
in het heuvelland van hoop. 
Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen, 
richt daar onze levensloop. 
Voer ons naar het uitzicht ons gegeven, 
doe ons diep en duizendvoudig leven: 
vleugels van uw vredegroet 
dragen ons U tegemoet! 

Inleidende woorden 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied: NLB 648 
1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing, 
zing voor de Ene, de Eeuwige 
aan wie het licht, de liefde ontspringt, 
verheven is Hij, de Levende. 
 

2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest –  
wij plukken geloof en oogsten lof. 



3. Zing halleluja, nodig de volken: drink 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 

Kindermoment 
 
Dienst van het woord 
 
V: De Heer zij met u A: ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing: Jesaja 43: 1- 13a 
 

431Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, 
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 
2Moet je door het water gaan – ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 
3Want ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
Voor jou geef ik Egypte als losgeld, 
Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 
4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en ik houd zo veel van je 
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. 
5Wees niet bang, want ik ben bij je. 
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, 
uit het westen breng ik jullie bijeen. 
6Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! 
Het zuiden gebied ik: Laat los! 
Breng mijn zonen terug van verre, 
mijn dochters van de einden der aarde, 
7allen over wie mijn naam is uitgeroepen, 
en die ik omwille van mijn majesteit 
geschapen heb, gemaakt en gevormd. 
8Laat dit volk naar voren treden, 
een blind volk, ook al heeft het ogen, 
doof, ook al heeft het oren. 
9Alle volken zullen zich verzamelen, 
alle naties komen bijeen. 
Wie van hun goden heeft aangekondigd 
wat eertijds nog te gebeuren stond? 
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, 
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’ 
10Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, 
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb 
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, 
en zouden inzien dat ik het ben. 
Vóór mij is er geen god gevormd, 
en na mij zal er geen zijn. 



11Ik, ík ben de HEER! 
Buiten mij is er niemand die redt. 
12Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, 
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. 
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, 
dat ik werkelijk God ben 
13en dat ik blijf wat ik ben. 

 
Zingen: 630: 1, 2 
1. Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent’ ontloken. 
Het leven brak door aard’en steen 
uit alle wondren om ons heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,  
open uw dode oren;  
kom uit het graf dat u omsluit,  
kom uit en word geboren!  
Toen heeft zich in het vroegste licht  
de nieuwe Adam opgericht,  
ons allen lang tevoren.  
 

Evangelielezing: Johannes 21: 1-14 
211Hierna 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: 630: 3, 4 
3. Al wat ten dode was gedoemd    
mag nu de hoop herwinnen;     
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne.     
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer     
te bloeien en te minnen. 
 

 
4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit,  
de schoot van 't graf ontkomen.  
De morgen is vol nieuw geluid,  
werp af uw boze dromen.    
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,  
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 

Preek 
 
Zingen: NLB 657: 1, 3 
1. Zolang wij ademhalen 
Schept Gij in ons de kracht 
Om zingend te vertalen 
Waartoe wij zijn gedacht: 
Elkaar zijn wij gegeven 
Tot kleur en samenklank 
De lofzang om het leven 
Geeft stem aan onze dank. 

 
3. Het donker kan verbleken 
Door psalmen in de  nacht 
De muren kunnen vallen: 
Zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
Aan hemelhoog gezang, 
Waarvan de wijs ons tekent 
Dit lieve leven lang. 



Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Aankondiging Collecte 
 
Slotlied: 608  
1. De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 

2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen -  
die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 

3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open  
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen. 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
Zegen 
 
Orgelspel  


