Liturgie eredienst op zondag 15 mei 2022 om 10.00 uur
in de protestantse kerk in Nieuw Vossemeer
en via de beamer in de
Sint Martinuskerk in Halsteren

Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Koster
Videoregistratie:

ds. Hans de Bie
dhr. Bernard Klazema
mevr. Lia Rozendaal
dhr. Johan Heuseveldt
dhr. Arjan Wensink
dhr. Martin Vooijs

VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Moment van stilte
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars
Aanvangslied: Lied 280: 1, 2, 3 en 4 (staande)
Groet en bemoediging
voorg. De Heer zij met u
allen
Ook met u zij de Heer
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer
allen
Die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg Die niet loslaat het werk van zijn handen
allen
maar trouw is in eeuwigheid. Amen
Drempelgebed
(gemeente gaat zitten)
Psalm van de zondag: Lied 91 - A
Kyrië gebed met gezongen Kyrië

Glorialied 413: 1 en 2 (staande)
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RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Johannes 21: 1 – 14 (NBV)
1Hierna 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 is Didymus,
‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs
en nog twee andere leerlingen. 3
Simon 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. Maar de
leerlingen wisten niet dat het Jezus was. 5
Hij 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. 7
De 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.’ 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. 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. 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.
Zingen: Lied 836
Overdenking van het Woord
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Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 834
Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.
Gebed met als acclamatie: Keer U om…tekst: Huub Oosterhuis
muz: Antoine Oomen

Inzameling gaven
1e collecte: KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte: Pastoraat
3e collecte: Onderhoud kerken
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 642: 1, 2, 3, 7 en 8 (staande)
Zegen
Orgelspel
MEDEDELINGEN
Koffiedrinken
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te
blijven drinken en elkaar te ontmoeten.
Kerkdiensten
Zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur in Halsteren. In deze dienst wordt het
Heilig Avondmaal gevierd en gaat ds. Henk van het Maalpad voor.
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