
Inleidend orgelspel: “Daar juicht een toon”  (Niet zingen) 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
die galmt door gans' Jeruzalem 
een heerlijk morgenlicht breekt aan 
de Zoon van God is opgestaan 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan 
want alles, alles is voldaan 
wie in geloof op Jezus ziet 
die vreest voor dood en duivel niet 
 
Want nu de Heer’ is opgestaan 
nu vangt het nieuwe leven aan 
een leven door Zijn dood bereid 
een leven in Zijn heerlijkheid 

 
Opening 
 
Toespraak door collega Ton Bertens 
 
Voorlezen rouwbrief 
 
Zingen: Psalm 77 : 1 en 7 

Mijn geroep, uit angst en vrezen, 
Klimt tot God, het Opperwezen; 
God, die, in mijn ongeval, 
D' oren tot mij neigen zal. 
'k Zocht Hem in mijn bange dagen; 
'k Bracht de nachten door met klagen; 
'k Liet niet af, mijn hand en oog, 
Op te heffen naar omhoog. 
 

Schriftlezing: Psalm 126 en Johannes 21 : 1 t/m 14 

Psalm 126 

1 Een lied Hammaaloth. Als de HEERE de gevangenen Sions wederbracht, waren wij 
gelijk degenen, die dromen. 
2 Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men 
onder de heidenen: De HEERE heeft grote dingen aan dezen gedaan. 
3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd. 
4 O HEERE! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden. 
5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. 
6 Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker 
zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. 
 

Johannes 21 : 1 t/m 14 

1 Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van 
Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus: 
2 Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die 
van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn 
discipelen. 
3 Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij 
gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets. 
4 En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de 
discipelen wisten niet, dat het Jezus was. 
5 Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden 
Hem: Neen. 
6 En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult 
vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de 
menigte der vissen. 
7 De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon 
Petrus dan, horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was 
naakt), en wierp zichzelven in de zee. 
8 En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van 
het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen. 
9 Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis 
daarop liggen, en brood. 
10 Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt. 
11 Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd 
drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet. 
12 Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de 
discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was. 
13 Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks. 
14 Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van 
de doden opgewekt was. 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 116 : 3 en 4 

"Och HEER’, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 
 

Vervolg, zie ommezijde

'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de HEER’ heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken; 
En, in plaats van bitt're klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 



 Meditatie n.a.v. Johannes 21 : 7b 

Het is de Heere! 

Zingen: Psalm 84 : 2 en 3  

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER’, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER’ der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 
Dankgebed 
 
Zingen: Psalm 68 : 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
Mededelingen 
 
Uitleidend orgelspel: Psalm 116 : 4 (Niet zingen) 
 

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan. 

Hierna wordt u gevraagd om in stilte in de rouwstoet aan te sluiten om mee te gaan naar 
begraafplaats Overheicop te Schoonrewoerd waar de begrafenis zal plaatshebben. 

Vervolgens wordt de plechtigheid afgesloten in de kerk, waarna er nog een kort moment 
gelegenheid is tot condoleren voor diegenen die dat niet eerder hebben kunnen doen. 

~ 
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op vrijdag 21 mei 2021 om 13.30 uur in het kerkgebouw  

van de Hersteld Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd 

 

 

Voorganger: Ds. F. van Binsbergen 
Ouderling: Dhr. J. de Leeuw  

Organist: Dhr. E. L. van Vulpen 

Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 
 


