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Orgelspel:
Charles Villiers Stanford (1852-1924):
Prelude in Es (andante con moto) opus 101
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: 118: 1

( de gemeente gaat staan t/m Lied 118: 6 )

Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Gemeente:

Gij hebt de aarde toevertrouwd aan ons mensen
De vruchten ervan hebt u voor ons allen bestemd
Maar vaak zijn ze nog zo ongelijk verdeeld:
Sommigen hebben overvloed en rijkdom
Anderen armoede en gebrek
Wij bidden U, God, laat ons zien
Hoe wij samen kunnen optrekken met hen
Die van elders tot ons zijn gekomen.
Leer ons hen te aanvaarden als zusters en broeders
In de Naam van onze Heer, Jezus Christus

Amen
Lied 118: 5 en 6
De gemeente gaat zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Gebed om ontferming, besloten met:
Kyrie-en Gloria-lied: 299e
1

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
Kinderlied: 923 (daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: 2 Koningen 4: 42-44 (Naardense Bijbel)
42
Er is een man gekomen uit Baäl Sjaliesja: hij komt bij de man Gods
met brood en eerstelingen, twintig stuks gerstebrood en een
karmelkoek in zijn knapzak; hij zegt: geef dit aan de manschap, dan
zullen ze eten!
43
Maar zijn bediende zegt: wat, moet ik dit uitgeven aan het aanschijn
van honderd man? Hij zegt: geef het aan de manschap, dan zullen ze
eten, want zo heeft gezegd de Ene: eet en er zal overblijven!
44
Hij geeft het aan hun aanschijn en zij eten en houden over, naar het
wowoord van de Ene.
Lied 320: Wie oren om te horen heeft
Schriftlezing NT: Markus 8: 1-10 (Naardense Bijbel)
1
In die dagen, als er weer een talrijke schare is en zij niets te eten
hebben, roept hij de leerlingen toe en zegt tot hen:
2
ik heb deernis over deze schare, omdat ze nu al drie dagen bij mij
blijven en niets te eten hebben;
3
en als ik hen vastend loslaat op hun huis aan, zullen ze onderweg los
van alles raken; en sommigen van hen zijn van ver weg!
4
Dan antwoorden zijn leerlingen hem: waarvandaan zal iemand bij
machte zijn hen te verzadigen met broden in de woestijn die het
hier is?
5
Hij heeft hun gevraagd: hoeveel broden hebt ge?, en zij zeggen:
zeven!
6
Dan kondigt hij aan de schare af dat ze moeten neervallen op de
grond; hij neemt de zeven broden aan, doet de dankzegging, breekt,
en geeft aan zijn leerlingen om voor te zetten, en zij zetten voor aan
de schare.
7
Ze hebben ook een paar visjes gehad; hij zegent die en zegt dat ze
ook die moeten voorzetten.
2

8

Zij eten en worden verzadigd, aan overgeschoten brokken halen ze
op: zeven manden.
Ze zijn met zo’n vierduizend geweest. Dan laat hij hen los.
Meteen stapt hij met zijn leerlingen de boot in en komt zo in de
delen van Dalmanoeta.

9
10

Lied 383: Zeven was voldoende

-

Uitleg en verkondiging

Lied: 841: Wat zijn de goede vruchten

-

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en Voorbeden
Stil gebed
Allen: Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 756
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 756: 1 t/m 8 (staande) Laat komen, Heer, uw rijk

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor de kerk
Orgelspel: Charles Villiers Stanford (1852-1924):
Prelude in F opus 101
3

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
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