
Jubilate 4e zondag van Pasen ( 12 mei 2019) 

GOEDE HERDERKERK – APELDOORN 

Voorganger: ds. P. Lindhout 

Ouderling: Jan van Hell 

Diaken: Fenny Meijer v. Klompenburg 

Lector: Christiaan Spijker 

Organist: Reinder Torenbeek 

Lichtdrager: Vigo Oosterhoff 

 

ORGELSPEL 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM 

 

MOMENT VAN STILTE 

 

MUSICA PRO DEO: Gloria, 5e couplet; Chromhorne 

sur la Taille (François Couperin) 

 

(We blijven zitten) 

 

OPENINGSLIED: Lied 632 

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gege-

ven” 

 

VOTUM EN BEMOEDIGING 

v: In de Naam van de Vader en de Zoon 

 en de heilige Geest. 

g:  AMEN. 

 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid  

g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND 

GENOMEN HEEFT. AMEN. 

 

INLEIDING 

 

DE PSALM VAN DE ZONDAG: Psalm 66: 1, 6, 7 

“Breek, aarde, uit in jubelzangen” 

 

DREMPEL- EN SMEEKGEBED 

 

WOORDEN VAN BEVRIJDING EN LIEFDE UIT 

GALATEN 5 

 

GLORIALIED (zo mogelijk staande): Lied 630: 3, 4 

“Sta op! – Een morgen ongedacht” 

 

Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GROET 

v: De Heer zij met u. 

a: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

GEBED VAN DE ZONDAG 

v: …. 

 dit uur en alle dagen van ons leven. 

a: AMEN. 

SCHRIFTLEZING: Johannes 21: 1-19 

 
1Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, 

nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als 

volgt. 2Bij het meer waren Simon Petrus en To-

mas (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 stuur-

boord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wier-

pen 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 kwa-

men met de boot en sleepten het net vol vis ach-

ter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, on-

geveer tweehonderd el. 9Toen ze aan land kwa-

men 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. 
15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon 

Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je 

mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus ant-

woordde: ‘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 der-

de maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johan-

nes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig om-

dat 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 bren-

gen waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden 



duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van 

God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 

 

ZINGEN: Lied 942 

“Ik sta voor U in leegte en gemis” 

 

PREEK 

 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

ZINGEN: Lied 908: 1, 5, 6, 7 

“Ik heb U lief, o mijn beminde” 

 

GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader) 

 

De kinderen komen terug uit de nevendienst. 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN  

Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de 

oppas halen. 

 

SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 657 

” Zolang wij ademhalen” 

 

ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen 

  

De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars 

waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan ach-

ter hem aan. 

 

MUSICA PRO DEO 

 

 

 

########################################################### 

 

 

COLLECTEN 

1.- Diaconie: Diaconie aandeel buitenland 

Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de 

Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de 

Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de hele wereld. Zo 

worden honderden lokale hulporganisaties en kerken geholpen in hun streven om mensen hoop en perspec-

tief op een beter leven te bieden. 

2.- Goede Herderkerk 

3.- Jeugdwerk (JOP) Op school het geloof ontdekken 

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw 

geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk 

geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken 

soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over 

de identiteit van de school. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door 

mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organise-

ren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met uw bijdrage in de collecte, zodat 

meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken. 

4.- Kindernevendienst: collecteert voor een kindertehuis in Moldavië 

 

BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar: 

❖ Mevr. Dalhuizen-Vosselman, en naar 

❖ Mevr. van Essen en familie. 


