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3e Zondag van Pasen  

„De Scherpzinnige Leerling“ 

26  april 2020 
 

Liturgie voor een huisdienst, enkele opmerkingen vooraf: 
 

 Welkom zuster, broeder ! Als u beeld en stem wilt bij deze huisdienst is die 

mee te beleven op You Tube: Klik dan HIER of https://youtu.be/vIswsePUP-s  

“Dominee Tjalling Huisdienst Johannes 21 ‘De Scherpzinnige leerling ’” 
 

 Overweeg deze huisdienst op het gebruikelijke tijdstip als andere jaren te 

houden. Dat verbindt de eenheid: als we dezelfde teksten beleven wordt de 

afstand minder groot. 
 

 Overweeg om van tevoren één (of twee) c.d.(‘s) met (religieuze) muziek te 

kiezen, één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.  

 Zo kunt u ook een kaars met lucifers klaarzetten. Misschien wel de kaars van 

twee weken geleden, symbool van de opstanding, de overwinning om de doodse 

krachten 
 

 Wanneer u met zijn tweeën bent, kunt u de liturgische, en de liedteksten (als een 

gedicht) om en om voorlezen. De liederen mag u uiteraard ook zingen. Of alles 

in stilte overdenken. Wilt u daar ook het lied bij in een intieme uitvoering die 

past bij een huisdienst, dan kunt u om in de stemming te komen de Duitstalige 

versie van lied 657 aanklikken. „So lang wir Atem holen“ Ansverus-Haus 

https://youtu.be/aosAZYGhqRM    
 

 Overweeg bij welk onderdeel u zou willen staan, of blijven zitten. 
 
 

 Op de laatste bladzijde is pastoraal nieuws te vinden, en enkele mededelingen. 
 

 

NB: 

 OOK KUNT U DE LIEDEREN HOREN DOOR OP DE PLEK IN DIT LITURGIEBOEKJE WAAR ZE 

AANGEGEVEN STAAN, TE KLIKKEN OP HET BLAUWE,VETGEDRUKTE, ONDERSTREEPTE 

WOORD “HIER”. DAN HOORT U DE VERSIE DIE DOOPSGEZINDE GEMEENTE GRONINGEN 

VAN ENIGE TIJD TERUG ZELF GEZONGEN HEEFT.  
 ALS U DEZE LITURGIE UITGEPRINT HEEFT, KUNT U DEZELFDE AUDIO OOK VANAF DE WEBSITE  

VAN DE DGG AANKLIKKEN: https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/ , ZIE: 26 APRIL 

(DIE LIEDEREN STAAN DAAR VANAF DONDERDAGAVOND EN BLIJVEN DAAR STAAN TOT 

ZONDAGAVOND, 26 APRIL,  23:59 UUR.) 

 

https://youtu.be/vIswsePUP-s
https://youtu.be/vIswsePUP-s
https://youtu.be/aosAZYGhqRM
https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/
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de gemeente komt in gedachte samen 
 

 Vangen wij aan met een moment van aandacht en stilte, eventueel met het 

aansteken van een kaars 

 Aanvangswoorden: 
„Stellen wij ons open, in deze tijd van niet weten, voor de stem van God die 

opklinkt in de schemer van een nieuwe ochtend. Een stem die wij herkennen, omdat 

hij resoneert in ons hart. 

 Gebed: 
 

God, in uw onkenbaarheid in het raadsel van het leven, in de gebeurtenissen 

waarin wij bij voorspoed al gauw uw leidende hand menen te herkennen, Maar bij 

rampspoed, zoals nu, en vaker in de geschiedenis, van oorlogen en ziekten, maar 

ook in ons persoonlijk levensverhaal u lijken kwijt te raken. 

Zo slaan wij vandaag de geschiedenis op van leerlingen die de leegte opvullen door 

simpel hun leven op te pakken met het vertrouwde. En zo de nieuwe gestalte niet 

herkennen waarin u hen de weg naar de toekomst wijst. 

Schenk ons in de tijd van Pasen naar Pinksteren, de vrijmoedigheid, om geleid 

door de liefde, de mogelijkheden te zien waarin u vandaag naar ons omziet. 
 

 We zingen of lezen de woorden van het volgende lied uit het 

Nieuw Liedboek 657:‘ Zolang  wij ademhalen‘ 

a) Klik HIER om het lied te horen zoals het gezongen werd door de DGG op 24-11-2019 
b) Klik HIER voor een uitvoering op Youtube, gezongen in het Duits, die past bij de 

intimiteit van een huisviering, of: https://youtu.be/aosAZYGhqRM 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/bestanden/extern/preken/audio/NL_657_Zolang_wij_adem_halen_1_2_3_4.mp3
https://youtu.be/aosAZYGhqRM
https://youtu.be/aosAZYGhqRM
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2 Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and're lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van Uw verlangen 

heeft mij aan 't licht getild! 

 

3 Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen:  

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent  

dit lieve leven lang. 

       

4 Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van Uw Geest.  

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 
 Lezen: Johannes 21 vers 1 tot en met 14: 
 

1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. 

Dat gebeurde als volgt. 2 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.  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. 4 Toen het al ochtend werd, stond 

Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 Hij 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. 7 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. 8 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. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. 

10 Jezus 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. 12 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. 13 Jezus nam het brood en 

gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de  

leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan 
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 Overdenking:  
 

Dit is de tijd tussen Pasen en Pinksteren, en we lezen het verhaal van Johannes 21 over 

het uit vissen gaan in de nacht, in de sfeer van: „het leven gaat door“, na de dood van 

Jezus. We kennen dat op de momenten dat je niet weet hoe je de leegte die ontstaan is 

moet vullen. Dit is leegte tussen Pasen, de dood van de geliefde meester en Pinksteren. 

dat je veeltalig en veelkleurig als mondiale gemeenschap leerling bent van de Geest van 

God zelf. Zover is het nog niet, je hebt geen idee, je vangt niks. Een gestalte verschijnt 

aan de kant, je herkent hem niet, tot hij zegt dat hij jou kent en je bij de naam noemt. En 

dan komt u, of liever: dan komen wij in het verhaal. Als de leerling, die op oplettende 

wijze Jezus liefheeft. En u herkent die stem wel. U herkent die bemoedigende stem om 

het weer eens over een andere boeg dan de vertrouwde te gooien, op momenten dat u het 

niet meer weet, dat dat de stem van God in uw leven moet zijn. In de geschiedenis der 

mensheid hebben ‚we‘ er al heel wat „duiders“ zien passeren. Die weten hoe het is 

gekomen, die duiden de periode waar we zitten en zien aan de hand daarvan al de 

nieuwe tijd voor zich. 

Voor het gemak, misschien heeft u een beter plan, onderscheid ik „de duiders“ maar in 

mensen die wat zij de toekomst noemen als het herstel zien van het ideale verleden. En 

ze hebben een simpele aansprekende oplossing: Ze wijzen de zondebok aan, meestal een 

groep, of een persoon die staat voor die groep. En ze hebben een wáárde, die hen tot de 

mens maakt die ze zijn. En die wordt aangetast door de zondebok: zíjn schuld. 

Je hebt ook duiders, je kunt het ook leerlingen noemen, maar dit keer is het niet de 

zondebok die ze aanwijzen: dáár, díe. Maar ze wijzen op zichzelf. Vreemd, denk je, de 

beproevingen die over de samenleving komen, daar kun je toch moeilijk in je eentje 

verantwoordelijkheid voor dragen: Ongelijkheid, tweedeling, milieu, (onze omgang met 

dieren, de natuur, de grondstoffen) onderdrukking, bewapening, armoede, politieke 

tegenstellingen, racisme, gender, ziekten die over de wereld gaan. Een saai rijtje, je 

hoort het zo vaak, een moedeloos rijtje, een hopeloos rijtje, en nu is het ook voor ons 

realiteit. De vraag is: hoe ben je een scherpzinnige leerling, zegt het evangelie van 

Johannes ons vandaag. Hoe word je een leerling die het leven en de aarde liefheeft, en 

die de stem herkent die jou als mens aanspreekt. Dan stel je je niet tevreden met een 

antwoord als: het probleem is te groot, ik heb het niet veroorzaakt, dat waren de 

generaties voor ons, dat is de mondiale werkelijkheid waar ik geen vat op heb in m‘n 

eentje. Zo is het toch? zeg je terwijl je wegduikt in de groep. Nee, deze leerlingen stellen 

zichzelf de spannende vraag, zo’n vraag die je ook van je coach of therapeut kunt horen, 

als je tijd en geld hebt vrijgemaakt voor enige sessies, omdat je hélemaal vastloopt, en je 

uitgeput en  met ogen vol verdriet en woede, in je met verve gebrachte slachtofferrol, al 

het onrecht uitspuwt over wat jou is aangedaan. En in plaats van een woord van 

meeleven en bemoediging krijg je te horen: „en wat precies is uw aandeel in de gang van 

zaken waarin u nu terecht bent gekomen?“ Interessante vraag. En, na nog meer geld en 

nog meer tijd, de opdracht, hier hebt je een papier, een pen of kleurkrijtjes, en schetst 

nou de toekomst waar je naartoe wilt, maar waar je nu nog geen idee van hebt. En daar 

zit je voor je lege papier. Wat een idiote vraag. Hoe kan ik nou opschrijven wat ik niet 

weet. En tot je verbazing begin je te schrijven, te tekenen, iets in jou, noem het je 

verlangen of de liefde voor het leven die je draagt, begint vlijtig te schrijven of te 

tekenen. t Ene kleurtje na het andere; je volgt je innerlijke stem. De ongedachte gestalte 

van je toekomst begint contouren te krijgen. Zo is dat met die duiders, ze geven het 

antwoord niet, ze bemoedigen  je zelfs niet, ze troosten je niet ze zeggen zelfs niet: 

„Geef mij maar je angst voor de leegte“. Nee, de kracht van het antwoord moet van jou 
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komen. Dat je zegt“: „Dit is mijn aandeel, in het grotere geheel en zo teken ik mijn 

toekomstige antwoord, op mijn bijdrage aan een weg waar ik deel van uitmaak maar die 

ik nu nog niet ken“. Deze helers laten je een leerling zijn, omdat ze vertrouwen hebben, 

dat je leerling wilt zijn van een bron, dieper dan jezelf groter dan jezelf, waar eigenlijk 

maar één woord voor is: Liefde. Die kracht die jou in het grotere geheel zet. Dan wordt 

liefde gerechtigheid. Dan zit je bij de kern van het evangelie van Johannes en de 

geschiedenis van vanmorgen. Hij zegt met zijn evangelie: “Wíj zijn die scherpzinnige 

leerling, als we de liefde verstaan, die stem van God in ons, die vraagt: „En waar ben jij 

in mijn doorlopende verhaal? Van héél in het   begin tot in de toekomst, waarin ik Mens 

zal zijn in allen. Gooi het eens over een andere boeg“.  Begin maar te vertellen en te 

schetsen met niets anders dan die stem. Ach, zegt de verteller Johannes, nu houd ík maar 

op met vertellen: „Mijn evangelie, de wereld zelf, zou te klein zijn, als al die verhalen 

opgeschreven zouden worden“. 
 

 

Zingen: Wat een schat aan plezier geeft het leven op aarde 
op de MELODIE van lied 880 (NL) (in de VERTALING van: Dirk Strasser) 
Klik HIER om dit lied te horen zoals gezongen door de DGG, in de vertaling van  Dirk Strasser, op 20-3-2016, 

ondersteund door het doopsgezind koor (3
e
 couplet door het koor alleen), o.l.v. Ella van Osnabrugge.  

 
 

2 Wat een goedheid bloeit op uit het leven op aarde,  

overvloedig in werk en in pijn en in lust, 

in de klank van de stad en de stilte van wijsheid, 

in een kind dat wordt wakker gekust. 

 

3 Wat een helende bron is dit leven op aarde, 

het klatert in lachen en stroomt in een lied, 

welt op uit de zorg voor wie arm is en eenzaam 

en verfrist wie het onrecht doorziet. 

 

4 Geef je Schepper je dank voor dit leven op aarde 

en geniet van je weg met de levende Zoon, 

open vrolijk je hart, laat de geest in je waaien 

totdat ooit onze tijd is voltooid. 

https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/bestanden/extern/preken/audio/NL_880_Wat_een_schat_aan_plezier_MELODIE_NL_880_VERTALING_Dirk_Strasser_met_KOOR_DGG.mp3
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 Voorbeden: 
 

Laten wij bidden. 

God, meer dan in andere tijden misschien, herinnert onze weg van Pasen 

naar Pinksteren, dat we deel zijn van een wereldgemeenschap. De wonderbare visvangst in 

het verhaal van vandaag, met de honderd drie en vijftig, het symboolgetal van alle volken, en 

Pinkster het feest waarin uw Geest in alle talen opklonk en verstaanbaar was. Zo vraagt u 

vandaag in deze tijd van onderweg zijn, oude gestalten los te laten, en als leerlingen van uw 

liefde, weten we nu nog niet hoe dat er uitgaat zien. Wat we wel weten is in dat lerend reiken 

naar die gestalte van uw Messias die ons vanuit de toekomst tegemoet komt, we nu al uw 

liefdevolle aanwezigheid, present stellen, en daar bij de woorden en de daden vinden die hun 

oorsprong vinden bij u, als zonen en dochters, authentiek en overtuigend als Jezus was. 

Bidden wij dan zijn gebed waarin hij ons voorgaat in de tijd:  
 

Onze Vader die in de hemelen zijt 

uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome  

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde  

geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  

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 
 

 Zingen, lezen, of luisteren wij naar  het lied dat vraagt: om de zegen van de verwondering: 

om de vreemdeling die met ons door de eeuwen gaat: 

 Nieuw Liedboek 722, Uw stem, Heer, hebben wij gehoord   
Klik HIER om het lied te horen zoals het gezongen werd door de DGG op, 19-5-2019 

 
 

2 Zegen ons met verwondering 

dat Hij het is, de vreemdeling, 

die met ons door de eeuwen ging - 

blijf bij ons met uw zegening. 

 

3 Heilige Geest, ontsteek het vuur, 

de liefde van het eerste uur, 

maak uw genade in ons groot, 

een vreugde sterker dan de dood

. 

(alternatief: Lied 418) 

 

https://www.dggroningen.doopsgezind.nl/bestanden/extern/preken/audio/NL_722_Uw_stem_Heer_hebben_wij_gehoord_1_2_3.mp3
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 Zegenbede; 

„Geven we elkaar de zegen mee. Zegen voor de mensen die we liefhebben, en betrekken wij in 

die zegen hen die we liefhebben in herinnering, want ons verhaal met hen gaat door. Zegen 

voor de mensen waar we moeite mee hebben. Gunnen we hen de ruimt van Gods zegen, en 

vertrouwen wij onszelf ook aan die ruimte toe in onze omgang met hen. 

Zegen voor die plaatsen in de wereld waar wij ernaar verlangen dat mensen het gelaat van 

God tonen en ontdekken in menselijkheid, in onze omgang met elkaar en met de aarde“. 

In die verbondenheid: 

„De Levende zegene ons en behoede ons, 

de Levende doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig, 

de Levende verheffe zijn aangezicht onder ons, en geve ons zijn vrede. Amen“ 
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Mededelingen 

 

 Deze huisdienst voor de derde zondag van Pasen is door ds. Tjalling Kindt verzorgd, 

predikant( a.i.)Doopsgezinde Gemeente Groningen, eventuele reacties kunt u kwijt: via 

tjalling.kindt@kpnmail.nl, of 050 785 5788, of als reactie onder de You Tube opname. 

 

 Volgende week, zondag 3 mei, wordt de viering door ds Roelof  Akse verzorgd, 

 

 Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente volgt 

de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid. 

 

 De voorgangers van het Groot Gemeentelijk Overleg (GGO) maken per toerbeurt 

huisdiensten die toegezonden worden naar alle secretariaten van gemeenten in 

Friesland en Groningen. Zij zorgen voor verdere verspreiding. Gemeenten kunnen hiervan 

gebruik maken op een zondag waarop gewoonlijk een gastvoorganger zou zijn voorgegaan. 

Zo proberen wij met elkaar voor continuïteit te zorgen. 

 

 Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Gelieve deze huisdienst bij hen te 

bezorgen, of af te spreken dat het wordt opgehaald. 

 

 Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte 

brengen wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van 

de uitvaart een kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil 

te worden; lied 961 te lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden. 

 

 

Niemand leeft voor zichzelf, 

niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer, 

aan Hem behoren wij toe. 

 

 Vergeet elkaar niet: bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid 

voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, 

 

 voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers, en voor de overheid. Bied waar het kan je 

diensten aan voor hen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen 

 
 

 

 


