Wijkgemeente Den Haag West - zondag 25 april 2021 - Jubilate
Voorganger:
ds. Olivier Elseman
Ouderling: Aaltje Visser
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen

Lectrice:
Joke Verhave
Zang: Christi en Jaap van der Hauw
Cameraman:
Marinus van Kooij

Klokgelui
Orgelspel over Lied 657

Zolang wij ademhalen

Welkom & Aansteken van de kinderkaars
Zingen: Lied 275: 1, 2 en 3

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Onze Hulp en drempelgebed:
Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Ambtsdrager:

Heer onze God…

Psalm van de zondag: Psalm 66: 1 en 7 Breek, aarde, uit in jubelzangen
Smeekgebed voor de nood in de wereld
Kyrie: Lied 301 j

Kyrie eleison

Gloria: Lied 652

Zing jubilate voor de Heer

Gebed van de zondag:
Eerste lezing:
Ezechiël 34: 1-6 & 9-11
1
De HEER richtte zich tot mij: 2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tegen
hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen
herders niet hun schapen te weiden? 3 Jullie eten wel van hun kaas, jullie gebruiken hun wol voor je kleren,
en jullie slachten de vette dieren, maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4 Zwakke dieren hebben
jullie niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet verbonden, verjaagde dieren
niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5
Zonder herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde verslonden. Mijn schapen zijn verstrooid, 6 ze
dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is
niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.
9

Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 10 Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen
en mijn schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf weiden: ik
zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten! 11 Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar
mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.
Zingen Lied 24: 1, 2, 4 en 6

Een Herder is mijn Heer, mijn God
[uit Sytze de Vries: Het liefste lied van Overzee]

1 Een herder is de HEER, mijn God
ik laat mij door Hem leiden,
met Hem kent leven geen gemis,
zijn liefde is mijn weide.

2 Naar groene heuvels gaat Hij voor
naar frisse waterstromen;
mijn leven zet Hij op het spoor
van ongedachte dromen.

4 Zijn Naam behoedt mij, is voor mij
een stok tegen gevaren
een staf die nieuwe wegen wijst,
voor dwalen wil bewaren.

6 Zijn goedheid en zijn trouw zijn mij
een huis om in te wonen.
ik schuil bij U mijn leven lang,
mijn God, mijn onderkomen.

Tweede lezing:
Johannes 21: 1-17
1
Hierna 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 betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen
van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 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, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij 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 zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. 7 De 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. 8 De 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. 9 Toen ze aan land kwamen, zagen ze
een vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net 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 net niet. 12 Jezus 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.
15
Toen 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.’ 16 Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet
dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen.’ 17 en 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.
Zingen Lied 72

Heer Jezus, goede Herder

1 Heer Jezus, goede herder,
Gij weet: ik kan niet verder,
ik kan niet zonder U;
o herder, blijf mij leiden,
ik kan mijzelf niet weiden,
ik kan niet verder zonder U.
3 Vergeef mijn grote woorden o, dat ik beter hoorde
naar wat Gij vroeg van mij:
mijn hoogmoed op te geven,
mijn overmoedig leven –
de goede herder? Dat zijt Gij.

[uit André Troost, Zingende Gezegend]
2 Rotsvast zou ik geloven
geen mens zou mij ontroven
mijn onbegrensde trouw maar Heer, Gij ziet mij schromen
om nu tot U te komen
met niets dan ootmoed en berouw.
4 Gij draagt mij in genade
Gij vraagt niet naar mijn daden,
Gij koestert zelfs geen grief;
Gij vraagt niet te beloven
weer rotsvast te geloven –
Gij vraagt alleen: hebt gij mij lief?

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 612

Wij komen als geroepen

Mededelingen
Gebeden:
Slotlied: Lied 858
Zending en zegen
Orgelspel

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Vernieuw in ons, o God

