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Orde van Dienst – 18 april 2021 

Voorganger: Gerbrand Molenaar 

Ouderling van dienst: Aart Noordzij 

Orgel/piano: Chris van der Veer 

Koster, Beeld & Geluid: Michael Mambote en Wim Knabe 

Thema: ‘Terug naar het oude normaal?’ 

 

 

Orgelspel  

 

Welkom (ouderling van dienst) 

 

Aanvangslied: O vlam van Pasen, steek ons aan (Liedboek 637) 

 

1. O vlam van Pasen, steek ons aan,  

de Heer is waarlijk opgestaan!  

De Zoon, voor wie het duister zwicht,  

de Zoon is als de zon, zo licht! 

 

3. De oude nacht voorgoed gedood,  

de toekomst kleurt de morgen rood;  

ziehier hoe God vergevend is  

en hoe zijn liefde levend is. 

 

4. Ziehier het licht van lange duur,  

ziehier de Zoon, de zon, het vuur;  

o vlam van Pasen, steek ons aan –  

de Heer is waarlijk opgestaan! 

 

Votum en groet 

 

Lied: Kom met het licht van uw vertrouwen 

https://www.youtube.com/watch?v=CyQ2av2lKWk&t=122s (mp4) 

 

Kom met het licht van uw vertrouwen 

Kom met het licht van uw hoop 

Kom met het licht van uw liefde 

Ontferm u, Heer, ontferm u over ons. 

 

Woorden van bemoediging en aansporing  

 

Lied: Wij komen als geroepen (Liedboek 612) 

P R O T E S T AN T SE   G E M E EN T E   AM ST E R D AM    -   W AT E R G R AA F SM E ER 

https://www.youtube.com/watch?v=CyQ2av2lKWk&t=122s
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Wij komen als geroepen en aan het licht gebracht.  

Het leven te begroeten heeft God ons toebedacht.  

Wij komen als geroepen, getekend met een naam  

van ongeweten toekomst, de mede-erfgenaam 

 

Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord  

van uitgesproken vrede, van liefde ongehoord.  

Herboren, uitgetogen, uit de toevalligheid,  

bestemd voor de genade, het donker al voorbij!  

 

Getekend voor ons leven, als kind’ren van het licht, 

gezaaid op hoop van zegen, de dag als vergezicht.  

God, breng ons zelf op adem, en treed in ons bestaan.  

Bezegel onze vreugde, hier met uw eigen Naam! 

 

Moment met de kinderen  

 

Lied: Geef het door 

https://www.youtube.com/watch?v=UiM6db3w8Ao (mp4) 

refrein: 

Geef het door aan iedereen: 

een nieuwe tijd breekt aan. 

Geef het door aan iedereen 

dat Jezus Christus leeft, 

ja Jezus Christus leeft; 

Hij is opgestaan 

 

Vertel van God de Vader die ons geschapen heeft,  

aan jou als jij Hem volgt het eeuwig leven geeft. 

Vertel van Zijn zoon Jezus Zijn lijden en Zijn dood, 

zo redde Hij de wereld God is oneindig groot, oneindig groot 

refrein 

 

Vertel over de helper, de Heilige Geest van God 

geeft kracht om te getuigen, ook als het moeilijk wordt. 

Geef het door aan alle volken en doop hen in Zijn naam; 

daarbij is een ding zeker: God zal met je gaan, met jou meegaan 

refrein  

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Johannes 21:1-14 
 1Hierna 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 

https://www.youtube.com/watch?v=UiM6db3w8Ao
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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. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen 

verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. 
 

Orgelspel 

 

Preek  

 

Lied: Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom (Liedboek 840) 

 

1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 

want mijn leven is onder de macht gesteld 

van de Heer die mijn dagen en nachten telt 

en de Heer zegt kom en ik kom. 

 

2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 

Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 

wees de adem waaruit ik ontsta. 

 

3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 

ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 

en uw naam wordt een lied in mijn mond. 

 

Gebed (Voorbeden, stilte en Onze Vader) 

 

Collecte: Stichting Vrienden Oudezijds 100 

Mensen uit alle hoeken van de samenleving vormen samen Communitaire 

Gemeenschap Oudezijds 100. In de binnenstad van Amsterdam proberen wij in leven 

en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Oudezijds 100 biedt 

concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch 

maatschappelijke werk en medische zorg voor onverzekerden. De woongemeenschap 

functioneert hierin als groot gezin en oefenschool, die de hulpverlening ondersteunt. 

Bankrekeningnummer: NL80 INGB 0000 056 295 tnv Stichting Vrienden Oudezijds 100 
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Lied: U kennen, uit en tot U leven (Liedboek 653) 

 

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! 

 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 

 

Zending en zegen  

 

Orgelspel na de dienst  

 

Wilt u n.a.v. deze dienst reageren of heb je behoefte aan gesprek of gebed, bel of mail 

dan met de dominee: 06-13831450 / molenaargt@gmail.com 

 

mailto:molenaargt@gmail.com

