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Over een andere boeg

Zondag 18 april

Bijbellezing: Johannes 21:1-19  

Voorganger: Ds. F. van Helden

Vertel mijn broers dat ze naar Galilea gaan, daar zullen ze

mij zien. Dat is wat Jezus tegen de Maria’s en leerlingen na  
zijn opstanding zegt.
Teruggaan naar de plek waar je vandaan komt. Dat houdt in  
dat je in je gewone leven en gewone werk laat zien wat het
inhoudt dat Jezus is opgestaan. Maar dat valt nog niet mee.  
Terug in Galilea staren de vissers over het water, dat (om te  
spreken met het lied van Marco Borsato) net als zij ooit in  
beweging was. Als ze toch weer de boot in gaan, lukt het
niet hun oude werk op te pakken. Ze vangen niets. Een man  
aan de wal weet het beter. Ze moeten hun net, of hun hele  
leven over de andere boeg gooien. Dan vissen ze veel op.
Johannes herkent in de man Jezus. Hij zit even later al bij



het vuur met vis en brood. Geloven vraagt dus om je leven  
anders te benaderen. En te leren dat in ‘den vreemde’ Jezus  
dichtbij is en het vuur doorgeeft.
Alleen dan moet er nog wel wat worden rechtgezet. Is Petrus

nog steeds de rots waarop Jezus kan bouwen? Net zo vaak  
als Petrus Jezus had ontkent, wordt hij gevraagd of hij van  
Jezus houdt, écht houdt, onvoorwaardelijk. Vergeven, wordt
Petrus en als herder aangenomen.



 Muziek

• Mededelingen

De kaarsen worden aangestoken

• Moment van stilte

Er is ook gelegenheid om thuis een kaars aan te steken

Invoegen filmpje aansteken kaars

Stuur ook een filmpje op van het aansteken van een kaars  
beamer@hofkerk-delft.nl

Ontmoeten



• Bemoediging en groet

Onze hulp is de naam van de HEER,  
die hemel en aarde gemaakt heeft  
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand eens begon

Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van onze Heer Jezus Christus
AMEN



Mijn hart brandt voor u. HEER, u bent sterk.  
Ik kan altijd op u bouwen.
HEER, mijn God, uw muur staat om mij heen.

U kan ik vertrouwen.

 Psalmen voor nu 18- Ken Jij Zo’nGod?

Wat er ook gebeurt, u blijft bestaan.  
Daarom kom ik bij u schuilen.
Wat mij ook bedreigt, u kunt het aan.

Bij u ben ik veilig.

Geef God alle eer! Ik riep: de HEER.  
Hij alleen zal mijn houvast zijn.
Geef hem alle eer! Ik roep de HEER.

Hij bevrijdt mij. Mijn vijand krijgt geen kans.

Lai lai lai la, lai lai lai lai lai. Lai lai lai la, lai lai lai la.

Luisteren  
opname  
psalmen  
voor nu 18  
tot 2de  

lailailai



Ik zat vast. Ik kon geen kant meer op  
En het water was zo donker.
Ik zonk weg. Ik dacht: Ga ik nu dood?  
Kom ik nooit meer boven?

In mijn doodsangst schreeuwde ik het uit:  
Red me, HEER, mijn God, waar bent u?
In zijn tempel, in zijn hemelhuis

Wilde hij mij horen.

Geef God alle eer! Ik riep: de HEER.  
Hij alleen zal mijn houvast zijn.
Geef hem alle eer! Ik roep de HEER.

Hij bevrijdt mij. Mijn vijand krijgt geen kans.

Lai lai lai la, lai lai lai lai lai. Lai lai lai la, lai lai lai la.



Inleiding



Kyrië gebed

Om de  
nood  

van de 
wereld



 Zingen / muziek - vernieuw in ons, oGod
Liedboek 2013, 858

1. Vernieuw in ons, o God,  
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk  
het kwaad uit ons gezicht.

Lezen met Orgel/piano

2. Beadem ons, o Geest,  
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,

een bloem in volle pracht.

3. Geef ons, o Christus, deel  
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan

dat slaat geen dood meer stuk.



4. Drie-enig God, vervul  
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,  
dan staan wij oog in oog.



Kinderen in het midden

Thuis met kinderen vieren

hofkerk-delft.nl/jeugd/



God zal met je mee gaan

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Luisteren Youtube opname 



Gebed bij openen van de bijbel



 Bijbellezing - Johannes 21:  1-14
NBV

1Hierna 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, 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.’

Lector



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.



 Zingen / muziek – Dit is de nieuwedag
Zingende Gezegend 171, (melodie NLB 650 De aarde is vervuld)

Dit is de nieuwe dag, het paasfeest van de Heer;  
die in de aarde lag staat op en kent ons weer.

Uw liefde is, o Heer, nog sterker dan de dood  
wij zien U bij het meer, de hemel hoopvol rood.

Wij hebben lang gevist en moedeloos gewacht  
wij hebben U gemist in oeverloze nacht.

Nu staat Gij op het strand aan onze horizon

Gij wenkt ons met Uw hand, als Eén die overwon.

Dit is de nieuwe dag, de morgen van de Heer.

De zon rijst met een lach: wij zien de toekomst weer.

Lezen met Orgel/piano



 Bijbellezing - Johannes 21:  1-14
NBV

15Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon

Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij  
lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’  
Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij:  
‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij
antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’  
Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde  
maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes,
houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij
voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij
zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u
houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.

Lector



18Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed  
je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde,  
maar wanneer je oud wordt zal een ander je  
handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen  
waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden  
duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van  
God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’



 Zingen / muziek - Wil je opstaan (Sela)
Luisteren, opname youtube



Overdenking



 Muzikaal mediatief moment



 Zingen / muziek - U kennen uit en tot u leven
Liedboek 2013, 653, 1, 6, 7 Lezen met Orgel/piano

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.



O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.



Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij
onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht
en de heerlijkheid

in eeuwigheid.  
Amen.

Dank- en voorbeden
afgesloten met een stil persoonlijk gebed en het Onze Vader



Samen delen

• Toelichting bij collectes

1. Diaconie:

2. Pastoraat en eredienst

- U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie Prot Gem Delft

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020
(bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en Eredienst’).

- Of via de website www.pgdelft.nl Geldzaken/collectes/
- Of met de app www.appostel.nl/
- Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over



 Zingen / muziek - Ga dan opweg
Zingenderwijs 49 (melodie NLB 868, Lof zij de Heer) Lezen met Orgel/piano

Ga dan op weg

naar een toekomst van vreugde en vrede  
Zoek reisgenoten
om samen die weg te betreden.  
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.

Liefde verlicht dan je schreden



Ga dan op weg
om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij

wat gebroken was, liefdevol helen.  
Geen hongersnood:
wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

Ga dan op weg,
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht

om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
Als wij dat doen,
blijft onderweg 't visioen

liefde en warmte uitstralen.



Zó zegene u de almachtige God,-

vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.

De Heer zij vóór u,

De Heer zij áchter u,

De Heer zij ónder u,

De Heer zij ín u,

De Heer zij óm u héén,

De Heer zij bóven u,

om u de juiste weg te wijzen.

om u in de armen te sluiten

en om u te beschermen voor gevaar.

om u op te vangen als u dreigt te vallen.

om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

als een beschermende muur,  
als anderen over u heen vallen.

om u te zegenen.

Zegen


