
13 september 2020. Wehl

Orde van dienst: 

Welkom
Begroeting

“Onze hulp is in de Naam van de Here, Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid. 
en nooit laat varen het werk van zijn handen 

Gezang:  Liedtekst  nieuw liedboek 276

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

Openingswoord

Gebed om vergeving: Samen

Omdat het ons vaak niet lukt om met open handen te leven,
vragen wij om vergeving.

– Als wij teveel aan onszelf denken,
teveel voor onszelf houden en vergeten om te delen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

– Als wij onze ogen sluiten voor mensen
die niet kunnen meegenieten van de welvaart in onze samenleving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

– Als wij niet meer stilstaan bij al het goede
dat wij van U en van onze medemens ontvangen.
Heer, ontferm U over ons.



Heer, ontferm U over ons.

God,
spreek ons aan
zodat wij ons keren naar U, de Bron,
die honger stilt en dorst lest. Amen.

Openingsgebed:

Eerste lezing (Jes. 55, 1-3)   Uit de profeet Jesaja
Zo spreekt God de Heer:
Kom, wie dorst heeft, hier is water;
en allen die geen geld hebt,
kom, koop koren en eet zonder geld,
en drink wijn en melk zonder betaling.
Waarom besteedt u geld aan wat geen brood is,
en loon aan iets dat niet verzadigt?
Luister aandachtig naar Mij, en u zult eten wat goed is,
en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
Buig uw oor en kom naar Mij,
luister en u zult leven;
een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
de gunstbewijzen die Ik aan David heb gezworen.

Gezang: psalm 96 a blz. 265

Refrein: Zing een nieuw lied, alle landen.
             Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.

Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

Juich wat in zee leeft of leeft op de velden:
zie, uw verlosser gaat komen, wees blij!
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom
juichend uw koning, want Hij is nabij!



2e lezing. (Mt. 14, 13-21)

Jezus week met een boot uit naar een eenzame plaats
om alleen te zijn.
Toen de mensen dat hoorden,
volgden ze Hem te voet vanuit de steden.
Toen Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte.
Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken.
Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen Hem zeggen:
`Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden.
Stuur de mensen weg,
dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen.’
Maar Jezus zei: `Ze hoeven niet weg te gaan.
Jullie moeten hun te eten geven.’
 Zij zeiden Hem:
`Wij hebben hier niets anders dan vijf broden en twee vissen.’
 Hij zei: `Breng die hier.’
Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten,
nam die vijf broden en twee vissen,
keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit,
Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen,
en de leerlingen gaven ze aan de mensen.
Allemaal hadden ze volop te eten.
Ze haalden de brokken op die over waren, twaalf korven vol.
 Afgezien van vrouwen en kinderen
waren het zo’n vijfduizend man die gegeten hadden.

Gezang:  Zeven was voldoende 383 blz. 761

Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

Overweging:



Gebeden 

Stil gebed

Wij bidden de woorden die Jezus ons meegegeven heeft:  

Onze Vader

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
tot in eeuwigheid.
Amen.

Collecte

Gedicht:

Dromen van overvloed…

Vijf broden en twee vissen
zijn voldoende voor een massa mensen.
Waar leven delen wordt,
daar is er genoeg voor iedereen.
Dat is de droom van Jezus,
die wij tot de onze mogen maken.
Niet hebben en houden,
maar breken en delen,
maakt het leven goed.
Wie geeft van wat hij heeft,
is waard dat hij leeft.

Wij mogen de droom van Jezus
levend houden en waar maken.
We worden uitgenodigd
om te geven van ons geld en goed,
van onze liefde en vrede.
Een luisterend hart,
een bemoedigende handreiking,
een welwillende oogopslag:
er is zoveel om van te delen.
Waar wij delend en gevend leven,



daar komt er overvloed.
Er ontstaat nieuwe ruimte
voor een hemel op aarde.
Gedeeld leven is volop leven.

Zing een nieuw lied alle landen: 96a

Refrein: Zing een nieuw lied, alle landen.
             Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.

Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen,
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam.
Treed in zijn tempel met uw offeranden,
kondig zijn roem bij de heidenen aan.

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen:
aarde en lucht komen vers uit zijn hand,
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:
wild is de zee en tevreden het land.

Roep tot de volkeren: God is de koning,
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht;
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd.

Zegen

Gezang: 

Vervuld van Uw zegen gezang 425 blz. 826

Vervuld van  uw zegen gaan wij onze wegen
van hier , uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal…..


