Eredienst in de Morgensterkerk op 25 april 2021
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk
Vierde zondag van Pasen
Zondag ‘Jubilate’, Juich!
voorganger: ds Marco Visser
orgel/ vleugel: Anja van der Ploeg
dwarsfluit: Marion Blonk
lector: Loek Boer
ouderling: Wim Boender
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst: Prelude in Classic Style
Welkom door de ouderling
Wij worden stil
Muziek: C.W. von Gluck, The Dance of the Blessed Spirits (deel II)
Bemoediging en groet
Psalmgebed: Psalm 66
Huub Oosterhuis
Blazers blazen U
violen strijken uw naam
Gij hebt iets neergezet:
deze aarde, mensen.
Muren van water
doortocht op droge voeten
slaven bevrijden:
groot werk.
Uw ogen gaan over de wereld
wat zien uw ogen?
Ik wankelde, jij greep mij vast.
Staan, rechtop, leven, zei je
je kunt het.
En toen begon het pas goed,
het leven: water en vuur,
wielen snelden mijn hoofd over,
ik lag in deuken, maar kwam bij.
Dank U, zei ik, zacht, nederig – en toen
met overslaande stem:

dank dank genadige
dat je mij gekend hebt
niet hebt afgewezen
de afgrond in.
Gezegend Gij.
Lied 117d: Laudate omnes gentes (Taizé)
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezingen: Johannes 10: 11-16 en 21: 15-25
IK BEN de goede herder:
de goede herder zet zijn leven in
voor de schapen…
De ingehuurde kracht, die geen herder is
en aan wie de schapen niet zelf toebehoren,
ziet de wolf aankomen,
laat de schapen in de steek
en vlucht;
de wolf grijpt de schapen en jaagt ze uiteen.
want hij is ingehuurd
en hij voelt zich niet verantwoordelijk
voor de schapen.
Ik ben de goede herder:
ik ken de mijnen
en de mijnen kennen mij,
zoals mij de Vader kent
en ik de Vader ken;
ik zet mijn leven in voor de schapen.
Ook andere schapen heb ik,
die niet van deze stal zijn,
ook die moet ik leiden.
Zij zullen naar mijn stem horen
en het zal worden: één kudde en één herder.
*
Toen ze dan het morgenmaal gehouden hadden,
zei Jezus tegen Simon Petrus:
Simon-van-Johannes,
heb je mij lief, méér dan zij?
Hij zei tegen hem:
Ja Heer, u weet dat ik uw vriend ben.
Hij zei tegen hem:
Weid mijn lammeren!
Weer, een tweede keer, zei hij tegen hem:

Simon-van-Johannes, heb je mij lief?
Hij zei tegen hem:
Ja Heer, u weet dat ik uw vriend ben.
Hij zei tegen hem:
Hoed mijn schapen!
Hij zei een derde keer tegen hem:
Simon-van-Johannes, ben je mijn vriend?
Petrus werd bedroefd,
omdat hij deze derde keer tegen hem zei:
Ben je mijn vriend?
En hij zei tegen hem:
Heer, u weet alles.
U kent mij: dat ik uw vriend ben.
Jezus zei tegen hem:
Weid mijn schapen!
Voorwaar, voorwaar, ik zeg je:
Toen je jonger was, omgordde je jezelf
en ging je waar je wilde.
Als je oud wordt,
zul je je handen uitstrekken
en een ander zal je omgorden
en je brengen waar je niet heen wilt.
Dit zei hij om te kennen te geven
met welke dood hij God verheerlijken zou.
Dit gezegd hebbend, zei hij tegen hem:
Volg mij!
Petrus keerde zich om en zag dat de leerling,
die Jezus het meest liefhad, hem volgde;
hij, die ook bij de maaltijd
aan zijn borst had gelegen
en had gezegd:
Heer, wie is het, die u overlevert?
Toen hij hem dus zag,
zei Petrus tegen Jezus:
Heer, en wat is er met hem?
Jezus zei tegen hem:
Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom,
is dat iets tegen jou?
Jij: volg mij!
Toen dit woord aankwam bij de broeders,
dachten zij dat die leerling niet zou sterven.
Maar Jezus had niet tegen hem gezegd
dat hij niet zou sterven, maar:
Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom,
is dat iets tegen jou?
Hij is de leerling, die van dit alles getuigt,
die alles beschreven heeft;
wij weten, dat zijn getuigenis betrouwbaar is.
Er zijn nog vele andere dingen,
die Jezus gedaan heeft;
maar als die één voor één beschreven werden,

dan zou, naar ik meen, heel de wereld
de boeken die geschreven werden,
niet kunnen bevatten.
Lied 362: 1, 2 en 3, Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
Verkondiging
Muziek: G.F. Händel, He Shall Feed his Flock (The Messiah)
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: J.S. Bach, Badinerie
Zegen
Muziek: E. Grieg, Die Morgenstimmung (Peer Gynt Suite)

