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Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Doven van de vijfde kaars:

Ouderling:
Jezus gaat de veertig dagen,
wordt gehoond en wordt bespot:
Waarom toch dit lijden, 
waarom hebt U Mij verlaten God 

De vijfde kaars wordt gedoofd

Allen:
Het wordt donker om ons heen,
Heer laat ons toch niet alleen. 

Aanvangslied: Hemelhoog 707  Welkom in Gods huis

1 Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons
Kom met je tranen en je pijn
Hier is het goed, hier mag je zijn
Met open armen wordt je ontvangen

2 Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Met open armen word je ontvangen

Refrein: Welkom in Gods huis(3x)
                      Welkom, welkom thuis.

3 Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

Refrein:   2x



Stilte 

Bemoediging en Groet

Toelichting door Predikant

Zingen lied 402 Evangelische liedbundel: Toen ik naar mijn naaste zocht 

1)   Toen ik naar mijn naaste zocht, 
  waar was jij? Waar was jij?
  Toen ik naar mijn naaste zocht, 
  waar was jij?

Ref.) En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, 
waar was jij?

2)    Ik was naakt en had geen geld, 
   waar was jij? Waar was jij?
   Ik was naakt en had geen geld, 
   waar was jij?

3)    Ik had niets en zocht een huis, 
   waar was jij? Waar was jij?
   Ik had niets en zocht een huis, 
   waar was jij?

Gebed om ontferming

Kindermoment



Schriftlezing Marcus 6: 30-44

De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de 
mensen onderwezen hadden. Hij 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. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar 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. 
Toen 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. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn 
leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze 
naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ Maar 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?’ Toen 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.’ Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht 
moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en 
groepen van vijftig. 
Hij 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. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar 
wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen 
hadden van de broden gegeten.

Zingen lied 718: God die leven hebt gegeven

2 Niet voor schuren,
   die niet duren,
   gaf Gij vruchtbaarheid,
   maar opdat op aarde,
   in uw goede gaarde,
   niemand honger lijdt.

3 Maar wij rijken,
   ach, wij blijken
   hard en onverstoord.
   Open onze oren,
   Heer, opdat wij horen
   't roepen aan de poort.

4 Wil dan geven,
   dat ons leven
   zelf ook vruchtbaar zij.
   Laat in goede daden

              't woord van uw genade
                opgaan, sterk en vrij.

Verkondiging



En vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar

Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Lied : Weet je wat er heel erg mooi zou zijn?

1) Dat wie dood gaat nooit vergeten wordt,
      dat we delen wie hij ten diepste was,
      en wie hij voor ons is.

2)  Dat er niemand ooit meer vluchten hoeft
     en dat wie verhuist, hier zijn thuis weer vindt
  en wij een nieuwe vriend

3) Dat dan iedereen 2 schoenen heeft 
     en kan lopen waar hij maar heen wil gaan
     zelfs naar de hemel toe.

4) Dat wie ziek is steeds goed wordt verzorgd
     niet bemoederd wordt, zodat hij ook ons
     soms vrolijk maken kan.

Video Testimonial Deborah

Compassion oproep

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen “Onze Vader”
    
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn

Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild

5)   Dat niemand ooit meer dorstig wordt,
      omdat God in ons water stromen laat
      voor ons en iedereen

6)  Dat elk mens uit de gevangenis
     na zijn straf weer vrij en onschuldig is
     en echt weer mee mag doen.

7)  Dat de aarde mooi blijft voor altijd
     Regenwoud blijft staan en geen dier uitsterft
     ijs blijft waar ijs moet zijn.



Uitleg kindsponsoring

Zingen Slotlied 416  Ga met God

Zending en zegen


