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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 18 APRIL 2021 
 
3E ZONDAG VAN PASEN 

 
 
M.M.V. AUKE DE BOER, ORGEL, EN GEMEENTELEDEN, ZANG 
 
ZINGEN VOOR DE DIENST: WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS 

 
Welk een Vriend is onze Jezus,  
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht dat ik door Hem  
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede,  
dikwijls drukt ons zonde neer,  
juist omdat wij ’t al niet brengen  
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking,  
dat ons hart in ’t strijduur beeft,  
gaan wij dan met al ons strijden  
tot Hem Die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen  
dan Hij, Die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t Die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen  
en terneer gedrukt door zorg,  
dier’bre Heiland, onze Toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten,  
gaan wij biddend tot de Heer; 
In Zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 89 

 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
hoe Gij Uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 
Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor. 
Het loflied van Uw trouw weerklinkt de hemel door. 
Geen enkel schepsel, Heer, hoe hoog in ‘t licht gezeten, 
hoe bovenaards in glans, kan met Uw macht zich meten. 
Ja Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingen 
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in eerbied en ontzag Uw grote troon omringen. 
 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
ZINGEN: KLEIN GLORIA 

 
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 

als in den beginne, nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 
IN MEMORIAM  

 
Kees Moorlag, geboren 4 juli 1940, 
overleden 13 april 2021 in de leeftijd van 80 jaar 

 
ZINGEN: Neem Heer mijn beide handen 

 
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, 
tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind! 
Te zwaar valt m’ elke schrede, als ’k U verlaat. 
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat! 
 
O, doe genaad’ ervaren aan ’t bevend hart, 
en breng het tot bedaren bij vreugd en smart! 
Laat m’ aan Uw voeten rusten, mij, hulp’loos kind, 
vertrouwen en berusten, voor d’ uitkomst blind! 
 
En blijft m’ ook soms verborgen Uw grote macht, 
Gij voert mij tot de morgen ook door de nacht. 
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind, 
tot ik aan d’ eeuwige stranden de ruste vind! 

 
KINDERMOMENT – FILMPJE 
 
GEBED 
 
LEZING: JOHANNES 21: 1 T/M 14 

 
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van 
Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 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. 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. Toen het al ochtend werd, 
stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus 
was. Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 
‘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. 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. 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. Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met 
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vis erop en brood. Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net 
gevangen hebben.’ Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net 
aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en 
toch scheurde het niet. 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. Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun 
ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen 
verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan. 

 
ZINGEN: VISSERS OP HET MEER 
(MELODIE: PSALM 81) 

 
Vissers op het meer  
hebben lege netten. 
En dat spijt hen zeer. 
Maar de dag breekt aan. 
’t Vissen is gedaan. 
Wie zal op hen letten? 
 
Dan klinkt van het strand:  
‘Ga het eens proberen  
aan de rechterkant.’ 
En het wonder is:  
’t net zit vol met vis. 
Jezus is de Here! 
 
In het ochtenduur  
zien ze brood en vissen  
bij het kolenvuur. 
Jezus deelt daarvan. 
En in Jezus kan  
niemand zich vergissen! 

 
VERKONDIGING 
 
ZINGEN: NOOIT KAN ’T GELOOF TEVEEL VERWACHTEN 

 
Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis. 
’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is. 
Wat zou ooit Zijne macht beperken? 
’t Heelal staat onder Zijn gebied! 
En wat Zijn liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem Zijn vermogen niet. 
 
Die hoop moet al ons leed verzachten. 
Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog! 
Voor hen, die ’t heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog. 
O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant! 
Daar is de vreemdlingschap vergeten  
en wij, wij zijn in ’t vaderland! 
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DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
ZINGEN: BELIJDENISLIED  
(MELODIE: LOOFT DE KONING HEEL MIJN WEZEN) 

 
Ik geloof dat God mijn Vader, 
Bron van al het goede is, 
Die van hemel en van aarde 
Schepper, Herder, Hoeder is: 
Hij zal weiden, medelijden, 
teder als een moeder is. 
 
Ik geloof dat Jezus Heer is, 
Die zachtmoedig binnenrijdt, 
aan Wie alle dank en eer is: 
Zaad, tot ondergang bereid – 
opgestaan en opgevaren 
keert Hij weer in heerlijkheid. 
 
Ik geloof: de Geest, de Trooster, 
en één kerk, de ware bruid, 
de vergeving van de zonden, 
Paaslicht dat ons graf omsluit –  
eeuwig samen zing ik: Amen, 
roep ik, God, Uw glorie uit! 

 
AANBEVELEN DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: ZEGEN ONS ALGOEDE 

 
Zegen ons Algoede,  
neem ons in Uw hoede  
en verhef Uw aangezicht  
over ons en geef ons licht. 
 
Stort op onze bede,  
in ons hart Uw vrede,  
en vervul ons met de kracht  
van Uw Geest bij dag en nacht. 

 
ZEGEN  
 
ZINGEN: AMEN, AMEN, AMEN 

 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, Uw naam ter eer! 

 


