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zondag 1 mei 2022 - 10.30 uur 

3e zondag van Pasen – Misericordia Domini 
 
 

voorganger: ds. S.L.S. de Vries, Schalkwijk 

organist: Cor Ardesch 

 
 

de kleur van deze zondag is wit   
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- klokgelui vooraf: 2, 4, 5, 2, 3, 4  Grote drieklank | Veni Creator 

- orgelspel: Allegro en Largo uit Sonate V   BWV 529 – J.S. Bach 

- welkom en korte afkondiging door de ouderling van dienst; stil gebed 

VOORBEREIDING 
gemeente gaat staan 

- openingslied: gezang 326 

- bemoediging v Onze hulp in de Naam van de Heer, 
 g Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- drempelgebed v Die de morgen ontbood 
  en het licht hebt geroepen, - 

 g zegen ook ons met uw licht! 

 v Donker is de wereld, 
  duister vaak ons eigen hart,  
  daarom zoeken wij 
  het licht van uw ogen – 

 g zegen ook ons met uw licht! 

 v Bij uw licht zien wij elkaar: 
  mensen van uw welbehagen. 
  Houd uw gezicht 
  voor ons niet verborgen. 

 g zegen ook ons met uw licht! 

  Amen.  

- zondagspsalm: psalm 33: 2 en 7 
gemeente gaat zitten 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld,  
besloten met kyrië en gloria (gezang 299e) 

DIENST VAN HET WOORD 

- groet v De Heer zal bij u zijn! 
 g De Heer zal u bewaren! 

- gebed bij de opening van het Woord   
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- lezing O.T.: Jesaja 61,1-3 (NBV) 

1 De geest van God, de HEER, rust op mij, 
want de HEER heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft Hij mij gezonden, 
om aan verslagen harten hoop te bieden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 
en aan geketenden hun bevrijding, 

2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen 
en een dag van wraak voor onze God, 
om allen die treuren te troosten, 

3 om aan Sions treurenden te schenken: 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van rouw, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister. 

- gezang 534 

gemeente gaat staan 

- lezing N.T.: Johannes 21, 1-14 (eigen vertaling) 

1 Na dit alles vertoonde Jezus zich opnieuw aan de leerlingen, 
bij de zee van Tiberias. 
Zijn verschijnen ging zo: 

2 daar waren bijeen: Simon Petrus, Tomas, die tweeling genoemd 
wordt, 
Natanael uit Kana in Galilea, zij van Zebedeus,  
en nog twee anderen van zijn leerlingen. 

3 Simon Petrus zei tegen hen: ik ga erop uit om te vissen. 
Zij zeiden tegen hem: dan gaan wij met je mee! 
Ze vertrokken en ze stapten in de boot 
en in die nacht vingen ze niets! 

4 Maar toen het al morgen werd stond Jezus op de oever; 
ook al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 

5 Toen zei Jezus tegen hen: jongens, hebt jullie niet iets voor bij het 
eten? 
Ze antwoordden hem: nee. 

6 Maar hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van de 
boot, 
dan zul je wat vinden! 
Toen wierpen ze het net uit 
maar ze hadden er de kracht niet meer voor om het net op te halen 
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vanwege de hoeveelheid vissen. 
7 Toen zei de leerling, van wie Jezus het meeste hield, 

tegen Petrus: het is de Heer! 
Toen schortte Simon Petrus, toen hij hoorde dat het de Heer was, 
zijn overkleed op - verder was hij naakt -  en gooide zich in zee. 

8 Maar de andere leerlingen kwamen met de boot, 
want ze waren niet ver van het land, zo’n tweehonderd el. 
Zij sleepten het net met de vissen mee. 

9 Toen ze dan het land opliepen, 
zagen ze een houtskoolvuur dat daar was aangelegd, 
en een vis daarop liggend, en brood. 

10 Jezus zei tegen hen: Breng van wat van die vissen die je nu gevangen 
hebt! 

11 Simon Petrus daalde af en trok het net op het land; 
Het zat vol grote vissen: honderd drieënvijftig. 
En al waren het er zo veel, het net scheurde niet. 

12 Jezus zei tegen hen: kom hier iets eten! 
Maar niemand van de leerlingen durfde hem de vraag te stellen: 
wie bent u? Ze wisten: het is de Heer. 

13 Jezus komt, neemt het brood en geeft het hun, en de vis evenzo. 
14 dit was de derde maal dat Jezus zich aan de leerlingen vertoonde, 

opgewekt uit de doden. 

- lofprijzing v  Lof zij U, Christus 
  g  in eeuwigheid, amen.  

gemeente gaat zitten 

- woord voor de kinderen 

- uitleg en verkondiging 

- gezang 611 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door gezang 368f 

v zo bidden wij U allen tezamen 
g God van leven en licht, maak alles nieuw.  

 Halleluja. 

moment van persoonlijk gebed in stilte 

gezamenlijk Onze Vader



gemeente gaat staan 
- slotlied: gezang 978 

- uitzending en zegen 
 allen zeggen: Amen. 

- orgelspel: Allegro uit Sonate V   BWV 529 – J.S. Bach 
 
 

 
 
Collecten 

In deze dienst zijn de collecten bestemd voor de volgende doelen: 
kerk:  Onderhoud Grote Kerk 
diaconie: Schuldhulpmaatje Drechtsteden 

Uw gaven voor kerk en diaconie kunt u overmaken op rekeningnummer NL37 
INGB 00006573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente onder 
vermelding van kerkdienst 1 mei 2022. De penningmeester zorgt voor de 
verdeling. De komende tijd wordt er nog niet in de diensten gecollecteerd. 

Ook staan er bij de uitgang schalen voor uw gaven. De opbrengst van de 
noodhulppot is bestemd voor het project ‘noodhulp Oekraïne’ van Kerk in 
Actie. 

Stadsklooster in Trinitatiskapel 

dagelijks 10.00-14.00 uur:  stilteruimte (zondag 12.00-14.00 uur) 
woensdagochtend: Metten (7.15 uur) en/of het ontbijt (ca. 8.00 uur) 

en/of de Lauden (8.45 uur) 

Komende zondag 8 mei, 10:30 uur 

voorganger: ds. P.L. Wansink 

organist: Cor Ardesch 

Komende zondag 8 mei, 19:00 uur | Muziekvespers 

Het Ensemble Lyrico werkt mee aan deze vespers met muziek van de 
componist Arian Batten. Het ensemble werd eind 2018 opgericht door Lucia 
van Vugt en bestaat uit vier zangers, een gambist en een organist-klavecinist. 

Gastlidmaatschap  

U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons 
verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: www.grotekerk-dordrecht.nl.  

www.grotekerk-dordrecht.nl

