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DE VOORBEREIDING

ORGELSPEL

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

- gemeente gaat staan -

STILTE

DREMPELGEBED

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

O. Heer, wij bidden dat ons hart mag opengaan
voor U en voor onze medemens.
U schenkt ons vertrouwen
en brengt ons in beweging.
Bevrijd ons van moedeloosheid
hardheid en onverschilligheid.

 Breng ons dan tot openheid,
wek het beste wat in ons is,
aan mildheid en aandacht 
aan betrokkenheid en tederheid 
en respect voor al wat leeft en bloeit.

 Laat ons schuilen in Uw liefde
en laat ons groeien in Uw licht,
door Jezus Christus, onze Heer.

G. AMEN!

AANVANGSLIED – Lied/Psalm 146: 1, 3.  Zing mijn ziel
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VREDEGROET 
V. Vrede met u allen!
G. VREDE OOK MET U!

- gemeente gaat zitten -
INLEIDING OP DE DIENST

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

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

G. AMEN!

LOFLIED – Lied 305: 1, 2, 3   Alle eer en alle glorie

DE SCHRIFT GEOPEND

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT

EERSTE SCHRIFTLEZING – Deuteronomium 8: 1-9a

LIED – Lied/Psalm 146: 4.  Aan wie hongert geeft Hij spijze

TWEEDE SCHRIFTLEZING – Evangelie volgens Marcus 6: 30-44

LIED – Lied 383: 1, 2, 5.   Zeven was voldoende, vijf en twee

VERKONDIGING

STILTE
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ORGELSPEL

LIED – “Eten genoeg, brood om te delen”
         (melodie Lied 865  “Komt nu met zang van zoete tonen”)

1.  Eten genoeg, brood om te delen
     nergens een mens die honger lijdt.
     Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,
     tijd voor elkaar, een zee van tijd.
     Kijk om je heen en geef wat je hebt,
     dan komt geen mens tekort.
     Een droom die waarheid wordt.

2.  Kracht en geduld, hoop en vertrouwen
     in wat er te gebeuren staat.
     Mensen waarop God durft te bouwen
     aan het geluk dat komen gaat.
     Kijk om je heen en geef wat je hebt,
     dan komt geen mens tekort.
     Een droom die waarheid wordt.

3.  Droom van de hoop, droom van de vrede,
     vrede op aarde, nieuw begin.
     Muren geslecht, strijden gestreden
     droom tegen beter weten in.
     Kijk om je heen en geef wat je hebt,
     dan komt geen mens tekort.
     Een droom die waarheid wordt.

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
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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 – Lied 423: 1, 2, 3.   Nu wij uiteengaan vragen wij God

ZENDING EN ZEGEN

ORGELSPEL

In deze dienst:
voorganger: ds. Henk Makkinga
ambtsdrager: Henk Dijk
secondant: Cor van Muiswinkel
pianist: Francisca Best
koster: Johan Hamer
beeld en geluid: Ab Berendsen

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

Zondag 1 augustus: Dienst 10.00 uur
voorganger: ds. Theo Menting
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