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INTREDE: 

 

Welkom 

Zingen intochtslied Psalm 121: 1, 2 en 4  

  

1. Mijn ogen kijken naar omhoog. 

Ik zie de bergen staan, 

daar komt mijn hulp vandaan, 

daar houdt de HEER mij in het oog; 

Hij maakte en bewaarde 

de hemel en de aarde. 

 

2. Hij laat je voeten veilig gaan. 

Als jij obstakels ziet: 

je helper sluimert niet. 

Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan 

en laat zijn steun ervaren. 

Hij zal zijn volk bewaren. 

 

4. De HEER bewaart je voor het kwaad. 

Je ziel, je leven zal 

bewaard zijn, overal. 

Waar je ook komt of waar je gaat – 

voor nu en na dit leven 

zal Hij bescherming geven. 

 

Stil gebed, bemoediging  en groet  

 

Kyriëgebed 

 

Gloria-lied   NLB 304  

 

DIENST VAN HET WOORD: 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Kinderlied ‘Leer ons om te delen, van Elly en 

Rikkert’  Leer ons om te delen - Elly en Rikkert - 

YouTube 

 

Kinderen mogen naar de kindernevendienst 

 

Schriftlezing (lector)  Marcus 6: 30-44  

 

Filmpje    ‘Sandy Tales’  

Sandy Tales | 5 broden en 2 vissen - YouTube 

 

Zingen ‘Wij delen’ van Kerk in Actie   

door/met zanggroep, 

 

1 Wij delen geloof 

 Wij delen de hoop 

 die wij ontvangen van God 

 Vijf broden, twee vissen 

 De Heer die het brak 

 Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf 

 Totdat het een overvloed wordt

2 Wij delen met jou 

 en met iedereen 

 de hoop en liefde van God. 

 Vijf broden, twee vissen 

 de Heer die het brak 

 en niemand kwam iets tekort. 

 Zo mogen wij delen 

 met handen en hart 

 totdat het een overvloed wordt. 

 

3 Wij delen ver weg, 

 we delen dichtbij 

 Eén kerk, één wereld, één God. 

 Vijf broden, twee vissen 

 de Heer die het brak 

 en niemand kwam iets tekort. 

 Dat wonder voltrekt zich 

 nog iedere dag 

 als delen een deel van ons wordt.  
 

Overweging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jz4JxvX15lE
https://www.youtube.com/watch?v=jz4JxvX15lE
https://www.youtube.com/watch?v=t6fiiZOJV2E


Lied  Ik wil jou van harte dienen’ HemelHoog 395 / Opwekking 378  

 (door/met zanggroep,  

 

 

 

1 Ik wil jou van harte dienen 

 en als Christus voor je zijn. 

 Bid dat ik genade vind, dat 

 jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 

 vinden bij elkaar houvast. 

 Naast elkaar als broers en zusters, 

 dragen wij elkanders last. 

 

 

 

 

 

3 Ik zal Christus' licht ontsteken, 

 als het duister jou omvangt. 

 Ik zal jou van vrede spreken, 

 waar je hart naar heeft verlangd. 

 

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, 

 huilen om jouw droefenis. 

 Al mijn leeftocht met je delen, 

 tot de reis ten einde is. 

 

5 Dan zal het volmaakte komen, 

 als wij zingend voor hem staan. 

 Als wij Christus' weg van liefde 

 en van lijden zijn gegaan. 

 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN: 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met 

het gezamenlijk gezongen “Onze Vader”  

(NLB 1006) 

 

 Collecte Diaconie & kerkquotum 

 

Slotlied NLB 416: 1 en 4 

 

Zending en zegen  

 

afgesloten met 3x amen, gezongen door de 

gemeente (het orgel zet daarbij vanzelf in) 


