
   Thema: ‘Waar je echt vol van wordt...’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 717 (‘Stil, mijn ziel, wees stil’)
- Lied 377:1,2,4,5 (‘Zoals ik ben, kom ik nabij’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 89:1,5
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
 des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied.
 Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten
 hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
 Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
 een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

5. Hemel en aarde, HEER, ‘t is alles uw domein,
 o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
 Gij die de schepper zijt van ‘t noorden en het zuiden,
 de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
 De wereld is van U, de wind en de getijden,
 al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 6:1-15 (NBV)
1 Daarna ging  Jezus  naar de overkant van het  Meer van Galilea  (ook wel het  
Meer van Tiberias  genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat 
ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus  ging de 
berg op, en ging daar met zijn  leerlingen  zitten. 4 Het was kort voor het Joodse 
pesachfeest.
5 Toen  Jezus  om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, 
vroeg hij aan  Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten 
te geven?’ 6 Hij vroeg dat om  Filippus  op de proef te stellen, want zelf wist hij al 
wat hij zou gaan doen. 7 Filippus  antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd  denarie  zou 
niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8 Een van de  
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leerlingen,  Andreas, de broer van  Simon   Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen 
met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo 
veel mensen ?’ 10Jezus  zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, 
en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11 Jezus  nam de 
broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er 
zaten. Hij gaf hun ook  vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten 
had zei hij tegen zijn  leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, 
zodat er niets verloren gaat.’ 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met 
wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen 
de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel 
de  profeet  zijn die in de wereld zou komen.’ 15 Jezus  begreep dat ze hem wilden 
dwingen om mee te gaan en hem dan tot  koning  zouden uitroepen. Daarom trok 
hij zich terug op de berg, alleen.

12 En toen zij verzadigd waren, zei Hij tegen Zijn discipelen: Verzamel de 
overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. (HSV)

12 Als ze vervuld zijn zegt hij tot zijn leerlingen: brengt de brokken die overblijven 
bijeen opdat er niets verloren gaat! (NB)

Zingen: Gez. 463:1,2,3
1. O Heer die onze Vader zijt,
 vergeef ons onze schuld.
 Wijs ons de weg der zaligheid,
 en laat ons hart, door U geleid,
 met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
 als eenmaal bij de zee.
 Geef dat ook wij uw nodend woord
 vertrouwen, volgen ongestoord,
 op weg gaan met U mee.

3. O vrede van Tiberias,
 o heuvels in het rond,
 waar Jezus in het zachte gras
 de mensen liefhad en genas,
 en in hun midden stond.

Verkondiging
 
Zingen: Lied 834:1
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
 God, laat mij voor uw aangezicht,
 geheel van U vervuld en rein,
 naar lijf en ziel herboren zijn.

Onderwijzing



Gebed

Zingen: Opw. 737
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
 te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
 U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
 een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
 mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
 U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
 in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

3. De beker in uw handen neem ik vol liefde aan,
 uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
 Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
 die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

4. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
 Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
 U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
 door de kracht van uw genade ben ik vrij!

Zingen bij de tafels: Lied 389 (melodie: Gez. 146)
1. Het brood dat ons voor ogen staat
 en zich geduldig breken laat,
 is uw gedaante, lieve Heer,
 Gij daalt als manna in ons neer.

2. De beker die de ronde doet,
 het is de omloop van uw bloed,
 het spreekt van een geheimenis,
 uw hartslag die ons leven is.

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,
 de deurposten van ons bestaan,
 de dood gaat aan ons hart voorbij,
 o Lam van God, U loven wij.

4. Gij die een broodhuis voor ons zijt,
 een wijngaard die het hart verblijdt,
 Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
 Gijzelf zijt onze overvloed.

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakoniek
     2e collecte voor Pastoraat en Eredienst



Zingen: Ps. 150
1. Looft God, looft Hem overal.
 Looft de Koning van ‘t heelal
 om zijn wonderbare macht,
 om de heerlijkheid en kracht
 van zijn naam en eeuwig wezen.
 Looft de daden, groot en goed,
 die Hij triomferend doet.
 Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
	 harp	en	fluit,	verheerlijkt	Hem!
 Cither, cimbel, tamboerijn,
 laat uw maat de maatslag zijn
 van Gods ongemeten wezen,
 opdat zinge al wat leeft,
 juiche al wat adem heeft
 tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Heenzending en Zegen
Amen (3x)

De	collecte	bij	de	uitgang	is	voor	Aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

Denk u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 28 jan. 2018
   Aanvang: 10.00 uur voorganger: G.H. Labooy
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: A.H. van Veluw


