Eredienst in de Morgensterkerk op 18 april 2021
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk
Derde zondag van Pasen
Zondag ‘Misericordia Domini’, Barmhartigheid van de Heer
voorganger: ds Marco Visser
orgel/ vleugel: Anja van der Ploeg
lector: Wil Treffers
ouderling: Ralf Timmer
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
Wij worden stil
Muziek
Bemoediging en groet
Psalmgebed: Psalm 30
Huub Oosterhuis
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Jij hebt mij omhooggetrokken
diep uit de afgrond, ik werd
al tot de doden gerekend.
Ik was overmoedig – gelukkig,
mij zal niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie
dat ik wankelde, viel?
Ik heb je geroepen, gesmeekt:
wat heb jij eraan als ik doodga
en in een graf word gelegd?
Heeft stof en as een stem,
zal een dode je zingen?
Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.
Ik ging in rouw, jij hebt mij
gekleed in blinkend wit.
En nu zing ik dit lied:
dank je, dat ik weer leef.
En zwijgen zal ik niet
over al wat geschiedde.
Want zwijgen kan ik niet.

De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Lied: Psalm 30: 1 en 5
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Inleiding bij de lezing
Schriftlezing: Johannes 21: 1-14
Daarna openbaarde Jezus zichzelf nogmaals
aan de leerlingen
aan de zee van Tiberias.
Zo openbaarde hij zich:
Simon Petrus en Thomas
die Didymus genoemd werd,
Nathanaël van Kana in Galilea, die van Zebedeüs,
en nog twee anderen van zijn leerlingen,
waren bijeen.
Simon Petrus zei tegen hen:
Ik ga vissen.
Zij zeiden hem:
We komen met je mee.
Ze vertrokken en gingen het schip in.
In díe nacht vingen zij niets.
Vroeg, toen het al morgen werd,
stond Jezus aan de oever;
de leerlingen wisten alleen niet dat het Jezus was.
Jezus zei tegen hen:
Kinderen, hebben jullie niet iets voor bij het eten?
Zij antwoordden hem: Nee.
Hij zei hun:
Werp het net uit aan de rechterkant van het schip,
en jullie zullen vinden.
Daarop wierpen zij het uit
en konden ze het niet meer trekken
vanwege de menigte vissen.
Daarop zei de leerling dien Jezus liefhad
tegen Petrus:
Het is de Heer!
Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was,
deed hij zijn overkleed om
– hij was namelijk naakt –
en wierp zich in de zee.
De andere leerlingen kwamen met het scheepje,
want ze waren niet ver van het land,
maar zo’n tweehonderd el er vandaan,
zij sleepten het net met de vissen mee.

Zodra ze het land op gingen,
zagen ze een houtskoolvuur liggen,
met een visje daarop gelegd en brood.
Jezus zei tegen hen:
Brengen jullie wat van de visjes hier,
die je nu gevangen hebt.
Simon Petrus ging óp
en sleepte het net op het land.
Het was vol grote vissen: honderddrieënvijftig.
En hoewel het er zoveel waren,
scheurde het net niet.
Jezus zei tegen hen:
Komen jullie ontbijten.
Geen van de leerlingen durfde te vragen:
‘Wie ben je?’
want ze wisten dat het de Heer was.
Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun,
en het visje evenzo.
Dit was al de derde keer dat Jezus zich
aan de leerlingen openbaarde,
opgewekt uit de doden.
Lied 681, Veni sancte spiritus

Verkondiging
Huub Oosterhuis, Lied van nieuw begin
Leliën draagt de woestijn,
rozen dragen de rotsen.
Lente staat op je drempel.
Leven begint opnieuw.
Bevende harten, vat moed,
strek je, slapende handen.
Dove oren, ga open,
wankelmoedigen, hoort.
Hij slaat bronnen, ontbindt
tongen, zangen, rivieren.

Water welt aan je voeten
en geen leeuw op je weg.
Kromme, jij wordt recht.
Woeste, jij wordt een akker.
Wat geen woorden vermogen:
aarde, vrede voor jou.
Oude mensen, vrees niet,
jong mens, wat zal het worden?
Zomertuinen aan zee.
Liefde lichaam van zon.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
In Memoriam
Lied 961: Niemand leeft voor zichzelf
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen
Slotmuziek: Lied 634: 1 en 2, U zij de glorie
Zegen
Muziek

