Oarder foar de tsjerketsjinst op 2 Maaie 2021
om 9.30 oere yn de Nij Brongergea Tsjerke yn De Knipe
Foargonger: Ds. Jur Majoor
Woord van welkom en mededelingen van de kerkenraad
Het yntreeliet 92 út de bondel Hertslach wordt gespeeld,
De voorganger leest de tekst
1.Tank o Hear dy’t ivichduorjend
tiid en plak te boppe giet,
foar it etmiel, alle oeren
oan ús jûn ta deistich liet.
2.Tank Hear foar de nije moarntyd
út de dizen wei oan ’t ljocht,
foar it grutte wekker wurden
no’t de sinne om ús socht.
3.Tank o Hear foar de gouden middei:
iepen hôf en see fan tiid,
as de wûnderlike wjerslach
fan jo kommend keninkryk.
4.Tank Hear foar de mylde jûntyd,
yn besinnning op ús lêst
dy’t wannear’t we útteld binne
ús fan binnen wer genêst.
5.Tank Hear foar de nacht dy’t hielet
as it lôgjend fjoer ferdwynt
en ú stjer foar stjer besielet
as de himel oer ús skynt.
Tekst Eppie Dam
Muzyk Jan de Jong
Moment van stilte
Votum en Groet
Terwijl de muziek gespeeld wordt, lezen en zingen
we de tekst van Psalm 107 : 1 en 4 ‘van binnen’

Drempelgebed en Kyrië
Loflied 283 : 1, 2 en 3
Terwijl het lied wordt gespeeld leest de voorganger de tekst

Tekst Robert Willis, vertaling Coen Wessel
Melodie Richard Shepard
De Schrift
Gebed om de Geest
Bijbellezing: Johannes 21 : 1 - 14
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 zo veel 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 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.
Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht
https://np-kroncrv-v2-staging.s3.amazonaws.com/De-Heer-heeft-mijgezien-en-onverwacht-Elbert-Smelt-Met-hart-en-ziel.mp3
Verkondiging
Meditatief lied uit Taizé: Op U vertrouw ik
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/op-u-vertrouw-ik/
'Mijn verlangen gaat uit naar U,
Jezus Christus,
Op U blijf ik steeds vertrouwen,
Op U vertrouw ik.
Ik bouw altijd op U,
Jezus Christus,
Heer, denk aan Uw barmhartigheid,
Op U vertrouw ik.
Mijn ogen zijn steeds gericht op de Heer,
Jezus Christus,
Hij zal mijn voeten uit de strik bevrijden,
Op U vertrouw ik.
Wie anders dan U heb ik in de hemel,
Jezus Christus,
Wie anders dan U wil ik hier op aarde.
Op U vertrouw ik.
Al vergaat mijn lichaam en mijn hart,
Jezus Christus,
De rots van mijn hart blijft God voor altijd.
Op U vertrouw ik.'
(Lied uit Nederland Zingt Dichtbij (EO), 15 november 2020)

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was een mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.
Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.
Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.
Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.
Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.
Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood voor alle eeuwigheid.
Amen.
Lied 978 : 1 en 4
We lezen en zingen ‘van binnen’ mee

Tekst Jan Wit
melodie Hamburg 1690 – ‘Wer nun den leiben Gott lässt walten’
Dankzegging, voorbeden, stil gebed
en het Onze Vader met de woorden van lied 117 út de bondel Hertslach
wordt muzikaal begeleid en wordt door de voorganger gelezen

2.Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
3.Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.

4.Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.
5.God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.
Tekst Eppie Dam
Muzyk Hidrik fan der Meer
Slotlied 425
We lezen en zingen ‘van binnen’ mee

Tekst Rikkert Zuiderveld, naar Omer Westendorf – ‘Sent forth by Gods
blessing’ Melodie volksmelodie uit Wales – The Ashgrove

Wegzending en Zegen
Als Amen op de zegen klinkt lied 708 : 6
We lezen en zingen ‘van binnen’ mee
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij o God mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

