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DE VOORBEREIDING

Orgelspel 

Welkom en aansteken van de kaarsen 

- gemeente gaat staan -

Stilte 

Bemoediging en drempelgebed 

O. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
O. Die ons roept om mens te zijn
G. OM VERVULD VAN LIEFDE 

SAMEN OP WEG TE GAAN 
O. Die ons een hart geeft om lief te hebben
G. EN ONS SAMENBRENGT ALS ZIJN GEMEENTE

AMEN!

Aanvangslied –   Lb 275 

Vredegroep 

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

- gemeente gaat zitten -
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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.

DE SCHRIFT GEOPEND

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing:   Psalm 34, 1-10 

De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof. 
Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen. 

Roem met mij de grootheid van de HEER, 
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
Ik zocht de HEER en Hij gaf antwoord,
Hij heeft mij van alle angst bevrijd. 

Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. 

De engel van de HEER waakt 
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen. 
Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die hij Hem schuilt. 
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Lied – LB 326 : 1, 2 en 6

Tweede Schriftlezing  – Johannes 6, 22-29 

Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen: 
‘Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?’
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.’
Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’
‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft’, 
antwoordde Jezus. 

Lied – LB 836 : 1 en  2 

Overdenking  

Stilte 

Orgelspel 

Lied – LB 834 : 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN

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,
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de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen over de collecte 

GEZEGEND OP WEG

Gemeente gaat staan -
Slotlied: LB 910 : 1 en 2 

Zending en zegen 

Orgelspel 

In deze dienst:

voorganger: ds. Arja Oude Kotte
ambtsdrager: Roel de Mos
secondant: Ineke Molewijk
organist: Piet van der Veen
koster: Johan Hamer
beeld en geluid: John Oude Kotte

Agenda:

Woensdag: geen inloopochtend 

Zondag: Dienst 10.00 uur 
voorganger: pastor Mia Tankink 
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