
In deze dienst:

voorganger: ds. Joop Jansen Schoonhoven
ambtsdrager: Bert van der Haar
secondant: Gerry Spaan
organist: Wessel Springer
koster: Johan Hamer
beeld en geluid: Johan Hamer

Agenda:

Woensdag 21 juli: Inloopochtend Ons Huis
09.30 - 12.00 uur
Koffie en thee staan klaar!

Zondag 25 juli: Dienst
10.00 uur
voorganger: ds. Henk Makkinga

VIERPLEK WEHL
Vijfde zondag van de zomer

18 juli 2021

DE VOORBEREIDING

ORGELSPEL

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

- gemeente gaat staan -

STILTE

DREMPELGEBED

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O. ……..

door Jezus Christus, onze Heer.
G. AMEN!

AANVANGSLIED - LB 210 : 1,2 (God van hemel, zee en aarde) 
 
VREDEGROET

V. Vrede zij met u allen!
G. VREDE OOK MET U!

- gemeente gaat zitten -

GEBED OM ONTFERMING
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente:



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

G. AMEN!

LOFLIED – LB 146a : 1,3 (Laat ons nu vrolijk zingen) 

DE SCHRIFT GEOPEND

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT

EERSTE SCHRIFTLEZING -      Psalm 23   
(uit: ‘150 Psalmen vrij, Huub Oosterhuis)  

Was jij mijn herder, niets zou mij ontbreken.

Breng mij naar bloeiende weiden doe mij liggen aan vlietend water
dat mijn ziel op adem komt dat ik de rechte sporen weer kan gaan
achter jou aan.

Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.

Moet ik de afgrond in, de doodsvallei, ik zal niet bang zijn – ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.

Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters weten niet wat ze zien:
dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem/mij inschenkt, drink maar, zeg je

niets zal mij ontbreken.

Laat het zo blijven, dit geluk deze genade, al mijn levensdagen.

Dat tot in lengte van jaren ik wonen zal bij jou in huis.

Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken.

ORGELSPEL

TWEEDE SCHRIFTLEZING – Marcus 6 : 30 – 44 

30De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles 
wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31Hij zei 
tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een 
tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van 
mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

32Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te 
kunnen zijn. 33Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en
uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en 
kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 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.
44Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

LIED - LB 272 (Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here)

VERKONDIGING

STILTE

ORGELSPEL

LIED – LB 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor) 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN

GEBEDEN

Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed
Onze Vader



Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE

INZAMELING VAN DE GAVEN

Orgelspel

GEZEGEND OP WEG

- gemeente gaat staan -

SLOTLIED – LB 315 (Heb dank, o God van alle leven)

ZENDING EN ZEGEN

ORGELSPEL


