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ORDE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL
op zondag 21 maart 2021 in de Slangenburgse kerk

vijfde zondag van de Veertigdagentijd
thema: HONGERIGEN VOEDEN

voorganger ds. Helma van Loon
organist Sietse Strating

VOORBEREIDING

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 23c: 1, 2, 4 en 5

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

4 Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Amen.

Inleiding + uitleg bloemschikken
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Kyriegebed met als refrein: het kyrie van LB 547

Lied: LB 547: 2 en 3 + refrein (orgel)

2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal.
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

3 Want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

SCHRIFT

Gebed

Evangelielezing: Johannes 6: 5-15, 26, 27 en 33-35
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 twee-
honderd 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 zo veel 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, zo veel 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 de
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.
(De volgende dag is de menigte er weer en Jezus spreekt hen streng toe.)
Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u
brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar
voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de
Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’
‘Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’
‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie
bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Lied: LB 647: 1 en 2

1 Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan, ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven: wij krijgen een naam.
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2 Voor mensen die roepend, tastend en zoekend
door het leven gaan, verschijnt hier een teken,
brood om te breken: wij kunnen bestaan.

Preek

Orgelspel (LB 561)

Lied: LB 561: 1, 2 en 3 (gezongen), 4 en 5 (gesproken)

1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

5 opdat ook wij, o Heer, U niet
verlaten in uw diep verdriet,
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

TOEWIJDING
Gebeden

Lied: LB 566

1 Midden in de dood zijn wij in het leven,
want Eén breekt het brood om met ons te leven
midden in de dood.

2 Dood is in ons bloed, dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed, dat wij leven mogen
met de dood in ’t bloed.
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3 Dat wij uit de dood opstaan om te leven,
etend van het brood dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.

4 Lamp voor onze voet, licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed met de dood voor ogen,
met de dood in ’t bloed.

5 Jezus, uit de dood opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood, dat wij in U leven
midden in de dood.

6 Wees voor ons de wijn, dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn, dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.

TAFEL
Nodiging
Als teken van zijn liefde voor allen die Hem verwachten, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want
Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben,
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ Weet dan dat de Heer u nodigt om te delen in
de overvloed van zijn genade.

Inleiding
V: De Heer zij met u. 
Allen: Zijn Geest in ons midden. 
V: Laat uw hart erbij zijn.
Allen: De HEER heeft ons hart.
V: Hij is het waard en het is terecht dat wij God zegenen, altijd en overal, om de aarde die

Hij schiep, om de hemel die ons omgeeft, om het leven dat Hij ons gunt, om de liefde
die Hij ons schenkt in Christus, zijn beeld.

Tafelgebed (gezongen en gesproken): LB 403d

V Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht
in een mensenkind, een broeder – 

Zang: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde,
Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 

Zang: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

V Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; 
met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier:

Zang: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!
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V Wij zegenen U om het hoge woord van den beginne, dit licht in ons duister,
dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, 
gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden.

Zang: Hij, licht uit licht, woord van den beginne, Jezus Messias!

V Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. 
Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. 
Hij opent onze ogen, is het licht dat ons vooruit gaat.

Zang: Hij, ware herder, woord van den beginne, Jezus Messias!

V Hij heeft zich gegeven, verloren als graan,
gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. 
Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven.
Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. 
(dan wordt het brood gebroken)

(de wijn wordt ingeschonken)
Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 

Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven:
hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf.

Zang: Hij, Lam van God, brood uit de hemel, Jezus Messias!

V Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U.
Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen.

Zang: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U!

Inleiding op het delen van brood en wijn
V Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons.

Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 

De mensen in de kerk kunnen nu één voor één naar voren komen om brood en wijn mee te nemen.
We gaan dan verspreid in de kerk staan en nadat we LB 256 hebben gezongen, eten we het brood
en drinken de wijn en dat kunt u thuis ook doen.

Lied: LB 256
Bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott.

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

Dankgebed
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Slotlied: LB 653: 1, 2 en 7 

1 U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zending en zegen 

Orgelspel
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