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Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars, stilte 
 
Lied 213 :1-3  
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
 

Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

 



 

Laat uw heil'ge liefdegloed 
onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed 
om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij tenondergaan, 
op te staan. 
 
Bemoediging en groet 
  
Antwoordlied (melodie psalm 134): 
Tot U Heer,  is ons hart gericht 
Hier zijn wij open voor uw licht. 
Gij geeft ons kracht tot stilt’en strijd. 
Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd. 
Amen      
 
Gemeente gaat zitten 
Gebed 
 
Lied: 880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom  
Het leven op aarde is vreugde en 
rijkdom, 
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen 
brengt haar mee, 
het kleurt de seizoenen, alle bergen en 
dalen, 
van ster tot onstuimige zee. 

2. Ons leven op aarde: fontein vol van 
goedheid 
stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 
in de hectische steden en de stilte van 
wijsheid 
in elk kind, onbevangen en klein. 

 
3. Dit leven op aarde: een bron van 
genezing, 
welt op in ons lachen, zingt mee in ons 
lied. 
Brengt zorg voor de armen, geeft 
gemeenschap en liefde, 
bevrijdt onze ziel van verdriet. 
 

4. Dus houd van het leven, geef dank 
aan de Schepper, 
wees blij met het licht van de Zoon dat 
ons tooit. 
Voel de kracht van de Geest en volg het 
pad van de vrede 
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid. 
 

 
1e Schriftlezing: Jeremia 15:15-21 
15Ik zei: ‘Heer, u kent mij. Denk aan mij, kom mij te hulp. Straf mijn vijanden. Heb 
geen geduld met hen, Heer. Anders is het voor mij te laat. U weet toch dat ik slecht 
behandeld word omdat ik trouw ben aan u? 
16Heer, u gaf mij uw woorden, ze kwamen in mij. Doordat uw woorden in mij waren, 
werd ik blij. Want daardoor hoorde ik helemaal bij u, Heer, machtige God. 17Maar 



 

met uw woorden kwam ook uw woede in mij. Ik moet de mensen vertellen dat u 
kwaad op hen bent. Zo hebt u mij eenzaam gemaakt. Ik heb nooit plezier, vrolijke 
mensen komen niet in mijn buurt. 
18Hoe lang moet ik dit nog volhouden? Het gaat heel slecht met me. Ik denk niet dat 
het nog goed kan komen. Heer, hoe kan ik u nog vertrouwen als u mij niet helpt?’ 
19Toen zei de Heer tegen mij: ‘Jeremia, als je mij weer vertrouwt, zul je weer spreken 
als mijn profeet. Maar spreek alleen de woorden die ik je geef. Het volk moet luisteren 
naar wat jij zegt. Maar jij moet niet naar hen luisteren. 
20Ik maak jou zo sterk als een muur van brons. Alle mensen van het volk zullen tegen 
je vechten, maar ze kunnen je niet verslaan. Want ik ben bij je. Ik zal je redden, en 
beschermen tegen gevaar. 21Ik zal je redden van je vijanden. Ik zal je beschermen 
tegen de mensen die je willen doden.’ 
  
Lied 941:1,2 en 4 
Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan 
zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij / die onrust mij 
in ’t bloed is dat genade 

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al ’t oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 

 
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land / naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 
 
2e schriftlezing Lucas  5,1-11 
1Op een keer stond Jezus bij het Meer van Gennesaret. Er stond een grote groep 
mensen dicht om hem heen. Die wilden allemaal de boodschap van God horen. 
2Toen zag Jezus twee boten liggen. De vissers stonden bij hun boten de netten schoon 
te maken. 3Jezus stapte in één van de boten, het was de boot van Simon. Jezus vroeg 
hem om een stukje het meer op te varen. En vanaf de boot sprak Jezus tegen alle 
mensen aan de kant. 
4Toen Jezus uitgesproken was, zei hij tegen Simon: ‘Vaar naar dieper water en gooi je 
netten uit. We gaan vissen.’ 5-6Simon antwoordde: ‘Meester, we hebben de hele 
nacht hard gewerkt en niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het doen.’ 
Simon en zijn helpers gooiden de netten uit, en deze keer vingen ze een heleboel vis. 
De netten zaten zo vol dat ze begonnen te scheuren.7De mannen riepen hun vrienden 
in de andere boot om te komen helpen. Die kwamen, en samen vulden ze de 
twee boten met vis. Er was zo veel vis, dat de boten begonnen te zinken. 
8Toen Simon Petrus dat zag, knielde hij voor Jezus en zei: ‘Heer, ga toch van me weg, 
want ik ben een slecht mens.’ 9Simon was namelijk erg geschrokken omdat ze zo 



 

veel vis gevangen hadden. Ook zijn helpers waren erg geschrokken. 10Net als zijn 
vrienden in de andere boot. Dat waren Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs. 
Jezus zei tegen Simon: ‘Je hoeft niet bang te zijn. Vanaf nu zul je mensen vangen in 
plaats van vissen.’ 
 
Lied: 531 , 1+3 Jezus die langs het water liep,  
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, – 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept jou en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 

Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, – het eeuwig leven. 
 

Overweging 
Opname  Mozart Requiem KV626 rex tremendae 
 
Gebeden 
 
Slotlied: 388:2+5
2. Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de 
ander: 
het delen van macht is deel van ons 
plan. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die 
recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die 
recht doen: 
zij scheppen geluk! 
 

5. Voor ieder van ons een plaats aan de 
tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten 
bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te 
worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die 
recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die 
recht doen: 
zij scheppen geluk!

Zending en zegen    Collecte uitgang 
 
 


