
Orde voor de zondagse eredienst in de Protestantse kerk van Wehl
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd - Judica (Doe mij recht, o God)

Muziek

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 

VOORBEREIDING 

De kaarsen worden aangestoken

Stilte

Aanvangspsalm - LB 43

1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op ’s Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Bemoediging en groet 

V Onze hulp is in de naam van de Heer, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten) 

Inleiding

Kyriegebed 
na het ‘zo bidden wij’ van de voorganger antwoorden wij met:

A Heer, ontferm U
    Christus, ontferm U

                  Heer, ontferm U over ons!

V God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen
       en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer.

A Amen!

SCHRIFT

Gebed

Schriftlezing - Johannes 6: 1-15
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Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 
Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed.
Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
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?
Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen.
Filippus antwoordde: Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje 
brood te geven.
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?
Jezus zei: Laat iedereen gaan zitten.
Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.
Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij 
gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden.
Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: Verzamel nu de overgebleven stukken brood, 
zodat er niets verloren gaat.
Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had
gegeten.
Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: Hij moet wel een profeet zijn die in 
de wereld zou komen.
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.

Lied - LB 383

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

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

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

4. Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

5. Want Gij zijt de eerste,
rond alom,
Ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
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kom, o Here Jezus - kom!

Verkondiging

Stilte

Orgelspel 

Lied - LB 995

orgelimprovisatie

gezongen:
1. O Vader, trek het lot U aan

van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

orgelimprovisatie

gezongen:
2. O Vader, trek het leed U aan

van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, -
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

orgelimprovisatie

TOEWIJDING 

Pastorale mededelingen 

Gebeden
dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (oecumenisch) 

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. 

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. wisselend (bij de uitgang) 
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Slotlied - LB 992

1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgegaan?

4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’) 

Muziek 
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