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Inleidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Hemelhoog 250: 1 en 2, binnenkomst kerkenraad 
 
Moment van verstilling 
Overdracht 
 
Welkom 
Aanvangslied – staande: Psalm 33: 2 en 8 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
Woord van bemoediging en leefregel 
We zingen: Hemelhoog 321 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
Kinderen en leiding gaan naar de nevendienst  
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 (NBV21) 
 
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 is Didymus, ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van 
Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3Simon 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. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. 
Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 5Hij riep: ‘Hebben jullie iets te 
eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 6‘Gooi het net uit aan de rechterkant 
van het schip,’ 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 
veel hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, 
deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – 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 daarnet 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. 
  
We zingen: Lied 837: 1 en 4 
Preek: Over een andere boeg 
Muzikaal meditatief moment 
We zingen: Lied 910: 1 en 2  
 
Pastorale mededelingen 
Gebeden 
(Eventuele andere mededelingen) 
(Aandacht voor de, toelichting op de) Collecten 
Slotlied – staande: Lied 423 – kinderen kunnen uit de oppas worden 
 gehaald 
Zegen, beantwoord met: Amen 
 
Uitleidend orgelspel 

 
 


