
 
Vijftiende jaargang nr. 22                          zondag 26 april 2020                                   liturgische kleur: wit 

3 e zondag van Pasen 

 

U kunt de dienst online beluisteren via Kerkomroep.nl. 

Ga op internet naar: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  

Op de homepagina staat een ‘link’ naar www.kerkomroep.nl  
U komt dan direct bij onze kerk terecht, inloggen hoeft niet. 

Op de pagina naar beneden schuiven en de gewenste datum kiezen. 

We raden u aan om op tijd verbinding te maken. Vanaf 9.45 uur zal er muziek klinken. Lukt het niet om 

rechtstreeks te luisteren dan kunt u altijd later de dienst terugluisteren. 
 

Algemeen: Op onze website: 
www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl kunt u altijd ons Mededelingenblad of de Zondagsbrief inzien. 
 Inloggen met: gebruikersnaam = gemeente   wachtwoord = 1231KM55 
 Hebt u een e-mailadres??  Stuur dan een mailtje naar: 
mvdwater49@gmail.com  Wij kunnen u dan op de hoogte brengen van actuele gebeurtenissen 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Koster: Mary  Bruinsma  Organist:  Dick Ridder Techniek : Jan Piet Ouwens 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar: 

 Dhr. en Mevr. Krook, Oud Loosdrechtsedijk 88 1231 NC Loosdrecht 

 zij zijn 23 april 50 jaar getrouwd. 

Jarigen:  Dhr. C. Vlug,Lindenlaan 38, 1231 CM Loosdrecht, hij hoopt 28 april 85 jaar 

  te worden. 

  Mevr. G.P.H.H. Jansen – van Doornik, Lindenlaan83, 1231 CK Loosdrecht, zij 

  hoopt 1 mei 87 jaar te worden.  

Agenda: zondag 03 mei:  10.00 uur – ds. H.M. Ploeger 

 

Orde voor de dienst 

Orgelspel 

Welkomen mededelingen 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Moment van stilte  

Bemoediging en groet 

Drempelgebed   

Lied    Psalm 103: 1 en 3 

Gebed om ontferming 

Loflied: Lied 600 – licht, ontloken aan het donker 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing: Johannes  21 : 1 t/m 14 

 

211Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. 2Bij het 

meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van 

Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze 

stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever,  
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al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5Hij 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. 7De 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. 8De 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. 9Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en 

brood. 10Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’ 11Simon Petrus ging weer aan boord 

en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het 

niet. 12Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen 

dat het de Heer was. 13Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14Dit was al de derde keer 

dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. 

 

 

 

L.: lof zij U Christus   G.: In eeuwigheid Amen 

Lied   644 – terwijl wij hem bewenen 

Overweging 

Bij de overweging: over het woord Ichtus (vis).  

 

 
 

Iedere letter in het woord Ichtus is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin 

(vertaald): Jezus Christus, Gods zoon, Redder. Zie onderstaand schema 

 

Letter Grieks Omgezet Grieks Nederlands 

I (I) Ιησους Ièsous Jezus 

Χ (CH) Χριστός Christos Christus 

Θ (TH) Θεου Theou Gods 

Υ (U) Ὑιός Huios zoon 

Σ (S) Σωτήρ Sootèr redder 

 

Orgelspel 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Gebeden: voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied:  Lied 655 – zingt voor de Heer een nieuw gezang 

 

Zegen uit Iona – p. 1317 

 

Orgelspel 
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