
Hoeksteen Schoonhoven - 3 mei 2020  - 4e zondag van Pasen - wit 
 
M.m.v.: Jaap (orgel), Marieke (ovd), Annemarie (lector), Joep (voorganger) 
Zang: Aad, Marry, Ton, Ria 
 
Orgelspel 
 
Opening door de ouderling van dienst + aansteken van de gemeentekaars + uitnodiging aan de 
mensen thuis een kaars aan te steken en te zeggen: 

 

“In het licht van Christus, verbonden met elkaar” 
 

Openingslied: Voor mensen die naamloos (LB 647 - 1) 
 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 

  

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: Voor mensen die naamloos (LB 647 - 3, 4) 
 
3 Voor mensen vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 

4 Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam.  

Inleidende woorden 
  

Gebed om ontferming 
  

Glorialied: Alle eer en alle glorie (LB 305) 
 
1 Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 



3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

  
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: Johannes 10, 1-15 
1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders 
naar binnen klimt, is een dief of een rover. 2Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van 
de schapen. 3Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn 
eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4Wanneer hij al zijn schapen naar buiten 
gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 
5Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde 
niet kennen.’ 6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. 
7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen. 8Wie vóór mij 
kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9Ik 
ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en 
hij zal weidegrond vinden. 10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar 
ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 12Een 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; 13de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de 
goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de 
Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 
 
Lied: U kennen, uit en tot u leven (LB 653 1, 6, 7) 
 

1 U kennen, uit en tot U leven,  
verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin. 
 

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.  

7 O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid, 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis, 
Uw kerk die in de wereld is. 



Evangelielezing: Johannes 21, 15-25 
15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij 
lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: 
‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij 
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de 
derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig 
omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch 
dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. 18Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was 
deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander 
je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze 
woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 
20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling 
die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou 
verraden. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus 
antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 
23Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet 
zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in 
leven blijft totdat ik kom.’ 
24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten 
dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 25Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor 
een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan 
geschreven moesten worden. 
 
Zingen: Zingt nu de Heer, stem allen in (LB  654 – 1, 5, 6) 
 
1 Zingt nu de Heer, stemt allen in 
met ons die God lofzingen, 
want Hij deed ons van het begin 
verrukkelijke dingen. 
Hij heeft het menselijk geslacht 
in 't licht geroepen en bedacht 
met louter zegeningen. 
 

5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
Gij opgang uit den hoge, 
die onze ziel hebt vrijgekocht, 
dat zij U dienen moge, 
Gij herder die 't verlorene zoekt, 
de hemel heeft ons niet vervloekt: 
God is om ons bewogen. 

6 Zingt dan de Heer, stemt allen in 
met ons die God lof geven: 
Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
hoeveel wij ook misdreven. 
Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
van zijn genadig aangezicht. 
in Christus is ons leven! 

 
Preek 
 
Zingen: In diepe nacht ben ik gegaan (NLB 808)  
 
1 In diepe nacht ben ik gegaan. 
Ik zocht in alle straten 
Mijn vriend is van mij heengegaan, 
mijn god heeft mij verlaten. 

2 Ik zocht hem en ik vond hem niet. 
Och wachters op uw ronde, 
o aarde, hebt gij uw god gezien? 
Toen heeft hij mij gevonden. 



 
3 Ik bracht hem in mijn moeders huis 
en waar ik ben geboren. 
Ik zal mijn naam vernemen daar, 
ik ga in hem verloren. 
 

4 Liefde is droever dan de dood 
o lichaam goedertieren, 
geen taal verstaat haar wonder groot, 
verblindend zijn uw vuren. 

5 Wek niet de liefde voor haar tijd 
die dorst zal u verteren. 
Geen water blust de liefde uit, 
haar roep is niet te keren. 

 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Aankondiging Collecte  (Jaap speelt iets moois) 
 
Slotlied: Aan U behoort, o Heer der heren (LB 978) 
 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Zegen 
 
Orgelspel  


