
Ontmoetingskerk, 
Heerde

Deze beamerpresentatie is bedoeld voor  persoonlijk 
gebruik om onze kerkdienst mee te beleven.

Deze presentatie, of delen ervan, mogen niet worden 
verspreid of gebruikt voor andere doeleinden, zonder 
schriftelijke goedkeuring vooraf van de 
Ontmoetingskerk te Heerde.
Op liederen en teksten kunnen auteursrechten van 
toepassing zijn van schrijvers of componisten.



Zondag
11 April 2021

2e  zondag van Pasen 

Voorganger : ds. S. (Sjoerd) Muller 
Organist : Theo van der Wal
Koster : Paul Dijkink
Kindermoment : Yvonne van der Veer
Lector : Fredie van Holst
En vele anderen



OM TE BEGINNEN

Welkom en Mededelingen 

Stilte

Liedboek  214: 1,6,8 

“Het licht dat weer opnieuw begon”

Votum en Groet

Kyriegebed

Zingen: “Hotel de Hoop” 

Matthijn Buwalda







liedboek 214: 1,6,8 
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Votum en groet





liedboek 150a: 1,2,3,4



liedboek 150a: 1,2,3,4
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Kyriegebed







Kindermoment

Het kindermoment gaat over Thomas 
die Jezus ontmoet.

Daarna kijken / luisteren naar het lied;
“Vredesgroet”

Schriftlezing: 
Johannes 21:1-14

Preek























Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 

Hierna verscheen Jezus weer aan de 
leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. 
Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren 
Simon Petrus en Tomas (dat betekent 
‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de 
zonen van Zebedeüs en nog twee andere 
leerlingen. 
Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je 
mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de 
boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 
Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de 
oever, al wisten de leerlingen niet dat het 
Jezus was. 
Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’



Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 

‘Nee,’ antwoordden ze. 
‘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. 
De 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. 
De 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. 



Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 

Toen ze aan land kwamen zagen ze een 
vuurtje met vis erop en brood. 
Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie 
net gevangen hebben.’ 
Simon Petrus ging weer aan boord en trok het 
net aan land. Het zat vol grote vissen, 
welgeteld honderddrieënvijftig, en toch 
scheurde het niet. 
Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ 
Geen van de leerlingen durfde hem te vragen 
wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was.  
Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij 
gaf hun ook vis. 



Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 

Dit was al de derde keer dat Jezus aan de 
leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was 
opgestaan.

Preek





liedboek 940:1,2
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Dank- en voorbeden



GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

- Dank en voorbeden

Lied van de week, Deze week :

“De steppe zal bloeien”

Collecte: 

1. Voedselbank Vaassen Epe Heerde.

2. Collectedoel v.d. maand: 

“Het Passion te Hummelo”

Slotzang: Liedboek 418:  1,2,3 

“God schenk ons de kracht” 

Zegen 





Lied van de week:

Deze week “De steppe zal bloeien”, 
geschreven door Huub Oosterhuis 

Het wordt gezongen door Lenny Kuhr. 

En is deze keer gekozen door Wim en 
Nelleke van Ommen







Introductie collectedoel van de maand



2e collecte: Doel van de maand: Het Passion te 
Hummelo
Even op adem komen. Geen dak boven je hoofd. Niemand 
waar je naar toe kan.
Diaconaal centrum "Het Passion" in Hummelo is een plek waar 
mensen met dit soort problemen, tijdelijk een rustig 
onderkomen vinden. 



Slotlied 418:1,2,3
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Slotlied 418:1,2,3
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