Zondag 7 augustus 2022,
10 uur

Orde van Dienst
Voorganger:
ds. Wilma Hartogsveld, Oosterhout
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Henk Soepenberg
Lezen: Addy Haverman
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Gerda Vreeke
Deur- en collectedienst:
Wim en Krina Wattel
Rijdienst:
Jo Koole en Luuk Boogert
Koffie: Ria Kruse (vroeg)
Anne-Marie Dekker en Els Koole

Orgelspel: "Fröhliche Hallelujahs einer Seele, die in den Himmel
möchte" Olivier Messiaen

Welkom door Gerda
gemeente gaat staan
Openingslied 216

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Woord van vertrouwen
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Lied 274

2. Ontferm u God, kyrie eliëson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
gemeente gaat zitten
Inleiding, stilte, gebed
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Lied 330, eerst twee keer allen, daarna canon.

Eerste lezing door Addy Haverman: Psalm 23
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.
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Lied 23c: 1, 2 en 5

Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,Uw trouw en goedheid volgen mij,
doet mij zijn wegen gaan,
uw liefde, dag aan dag;
de paden van gerechtigheid,
en wonen zal ik in Gods huis
ter ere van zijn naam.
zo lang ik leven mag.

Tweede lezing: Marcus 6: 30-44
Het teken van de broden
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
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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. 40Ze 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.

Orgelspel
Overdenking
Orgelspel / Lied 973

2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,
3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.Halleluja!
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Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)
Mededelingen door Gerda
Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Algemene Centrale Diaconie
uw bijdrage naar NL 50 RABO 0385 382 871
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.
We zingen het slotlied 422

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint

.
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Afscheid en gezongen zegen: Lied 429c (gezongen door de
voorganger, allen zingen ‘Amen’

Orgelspel: "Jauchz, Erd', und Himmel, juble" Max Reger
Volgende vieringen / activiteiten:
14 augustus:
ds. Foekje Dijk, Dalfsen
21 augustus:
ds. Martijn Junte, Gouda
28 augustus:
ds. Tom Rijken
4 september:
ds. Martijn Junte
11 september:
ds. Elly van Kuijk, Amersfoort
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