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MUZIEK 

 

De ambtsdragers komen binnen 

 

DE DIENST BEGINT 

 

WOORD VAN WELKOM  

 

MOMENT VAN STILTE 

 

INTOCHTSLIED: 125: vers 1 en 2 

(uit Geroepen om te zingen), melodie Ps. 118 

 
1Om licht te zien zijn wij gekomen, een krans van 

mensen wereldwijd die waakzaam van de vrede 

dromen en werken aan gerechtigheid. Ontsteek een 

vuur opdat wij horen het lied dat zingt in alleman tot 

nieuwe mensen zijn geboren: vrienden met vrede 

hand in hand. 

 
2Om licht te zijn voor alle landen, een gloed die 

warmte geeft en hoop, een bron van brood in alle 

handen: de hemel houden wij ten doop. Kom aan 

het licht, kom weer tot wereld, neem wanhoop weg 

en duisternis, laat zonder last van leugens leven het 

mensen kind dat toekomst is. 

 

BEMOEDIGING EN GROET 

V. De Heer is met u 

A. OOK MET U IS DE HEER 

V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God 

Die hemel en aarde gemaakt heeft 

In Zijn naam zijn we hier bij elkaar 

Zijn aanwezigheid zoeken wij: Schepper, Bevrijder, 

Bron van het leven, misschien wel te groot voor al 

onze woorden 

Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek, in zang, in 

stilte, in taal en in symbolen. 

Gij die gezegd hebt: Ik zal er zijn. 

A: WEES HIER AANWEZIG 

V. Doe ons herademen in Uw ontferming.  

Roep ons in het licht van uw genade, opdat wij 

leven tot uw eer. 

A: AMEN 

 

v: Genade zij u en vrede,  

 van God onze Vader, 

 van Jezus Christus, de Zoon,  

 door de heilige Geest. 

a: Amen.  

 

Vervolg Lied 125: vers 3 (uit Gotz) 

 
 

 

3Om licht van licht te zijn op aarde, aanhoudend 

licht van het begin, opdat geen mens meer zou 

verdwalen zet God zijn eigen bloed nu in. Opent 

uw hart, groen licht voor ogen, de hoop groeit 

waar geen wegen gaan en wie op pad gaat, 

ongelogen, vindt toch de hemel open staan. 

 

GEBED OM ONTFERMING 

 

Hartversterker (vg) 

 

GLORIALIED Lied 723: vers 1  

 
1Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

DE DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT 

 

NB: De tekst van het 2e couplet is tevens ons 

gebed om Gods Geest bij het openen van de 

Schrift 
2O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 

 

1e LEZING: Jesaja 25: 1-9 

 
1HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, 

uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw 

daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis 

trouw en betrouwbaar uitgevoerd. 2Hun stad hebt u 

tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting 

tot een ruïne; het bolwerk van barbaren is geen 



stad meer, nooit zal ze worden herbouwd. 3Daarom 

zal het gewelddadige volk u eren, de stad van wrede 

volken ontzag voor u tonen. 4U was een toevlucht 

voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun 

nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen 

hitte. Want het woeden van die wrede volken is als 

een stortbui tegen een muur, 5als hitte in een dorre 

streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen, u 

tempert de triomf van tirannen, zoals de schaduw 

van een wolk de hitte tempert. 

 

 6Op deze berg richt de HEER van de hemelse 

machten voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een 

feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 
7Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken 

het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken 

omhuld zijn. 8Voor altijd doet hij de dood teniet. God, 

de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad 

van zijn volk neemt hij van de aarde weg – 

de HEER heeft gesproken.9Op die dag zal men 

zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou 

ons redden. Hij is de HEER, hij was onze hoop. Juich 

en wees blij: hij heeft ons gered!’ 

 

LIED: 973 

 
1Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, 

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, 

en op te vangen wie zijn thuis verloor, 

halleluja, 

 
2om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 

te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 

halleluja, 

 
3om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 

om op te komen voor wie is verstomd, 

voor wie gevangen zit of is gewond, 

halleluja, 

 
4roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 

gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 

Halleluja! 

 

LEZING UIT NT: Marcus 6: 34-43 

 
34Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote 

menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze 

leken op schapen zonder herder, en hij onderwees 

hen langdurig. 35Toen er al veel tijd was verstreken, 

kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit 

is een afgelegen plaats en het is al laat. 36Stuur hen 

weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in 

de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37Maar hij zei: 

‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: 

‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood 

gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38Toen zei hij: 

‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ 

En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich 

hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39Hij zei 

tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten 

geven om in groepen in het groene gras te gaan 

zitten. 40Ze gingen zitten in groepen van honderd 

en groepen van vijftig. 41Hij nam de vijf broden en 

de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak 

het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan 

zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; 

ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er 

waren. 42Iedereen at en werd verzadigd. 43Ze 

haalden de overgebleven stukken brood op, waar 

wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en 

ook wat er over was van de vissen. 

 

LIED : ELB 401 vers 1 (melodie Lied 841) 

 
1Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd. 

Want delen wordt tot helen wanneer de ander lijdt. 

De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood. 

Zo heelde hij ons leven. Hij is het levend brood. 

 

OVERDENKING: 

 

MUSICA PRO DEO: IK ZAL ER ZIJN (van Sela) 

 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn 

naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

LIED: 687: vers 3 

 
3Wij teren op het woord, 

het brood van God gegeven, 

dat mededeelzaam is 

en kracht geeft en nieuw leven. 



Dus zeg en zing het voort, 

geef uit met gulle hand 

dit manna voor elk hart, 

dit voedsel voor elk land. 

 

DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

Bericht van overlijden van gemeenteleden. 

 

DANKGEBEDEN EN VOORBEDEN 

Af te sluiten met gezamenlijk uitspreken van de 

tekst van Lied 1006: vg en gemeenteleden thuis 

 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

en dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 

dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen. Amen. 

 

MEDEDELINGEN 

 

Toelichting digitale inzameling: wat geven en 

delen wij uit dankbaarheid. 

 

SLOTLIED UIT ZINGERDERWIJS: 49 

Melodie Lied 868 

 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en 

vrede. Zoek reisgenoten om samen die weg te 

betreden. En valt het zwaar, steun en bemoedig 

elkaar. Liefde verlicht dan je schreden. 

 

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. Zo 

kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. Geen 

hongersnood: wij delen samen ons brood. Er zal 

genoeg zijn voor velen. 

 

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je 

verhalen. Geef elkaar kracht om, op zoek naar 

nieuw land, niet te falen. Als wij dat doen, blijft 

onderweg ’t visioen liefde en warmte uitstralen. 

 

ZEGEN 

Allen antwoorden: Amen 

 

MUZIEK 

 

 

 

COLLECTE: 

 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of 

middels deze link: 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digital

e-collecte.html 

 

1. Kerk en Vluchteling.  

Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde 

vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land 

van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling 

kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor 

praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en 

legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms 

leefgeld. Met uw bijdrage voor deze Stichting in de 

eerste collecte kunnen deze vluchtelingen, die al 

langer in Nederland wonen in moeilijke 

omstandigheden, geholpen worden. 

2. Goede Herderkerk 

3. Jong Protestant.  

Sirkelslag: interactief bijbelspel 

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij 

het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel 

Sirkelslag van Jong Protestant, de 

jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. 

Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel 

Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. 

Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen – met 

wie ze online in verbinding staan – om de hoogste 

score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal 

centraal. Op een ongedwongen manier zijn 

jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.  

 

 

 

BLOEMENGROET: 

Naar dhr. en mevr. Siegert, en naar 

Mevr. Bloemendaal. 

 

 

https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html
https://site.skgcollect.nl/292/pagina/5627/digitale-collecte.html

