Liturgie morgendienst 11 maart

Voorganger : ds. W.J.W. Scheltens
Organist
:Margret Spelt
Dienst mede voorbereid door leden wijk B
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Martine van Beek
Sylvia van Hunnik
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- Orgelspel
- Voor de dienst: Dank U voor deze nieuwe morgen,
Geroepen, nr. 163: 1, 2, 5, 6, 7
- Welkom en mededelingen
- Aanvangspsalm: Prijs de Heer met blijde galmen,
Geroepen, nr. 150II: 1, 2, 3, 4 (staande)
- Stil gebed, Votum en groet
- Zingen: Alles wat over ons geschreven staat, Lied 556:
1, 4 (waarna we gaan zitten)
- Inleiding op de dienst.
- Gebed
- “Delen”
- Meditatieve muziek
- De Bijbel open: Johannes 6: 1-15 (door Jos van den
Bos)
- Zingen: O Heer, die onze vader zijt, Gezang 463
(Liedboek voor de Kerken)
- Vijf broden en twee vissen
Die morgen bakte ze het brood,
ze deed de broodjes in een zak,
haar kleine jongen werd al groot
hij at er vijf met groot gemak.
Ze stopte er twee visjes bij,
zo was het wel genoeg.
Ze zwaaide hem nog even na
het was nog vroeg.

Die avond kwam de jongen weer,
zijn ogen straalden van plezier.
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Ik gaf mijn broodjes aan de Heer,
ik zei : „k heb ook twee visjes hier‟
en met mijn brood van deze dag
gaf hij de mensen eten.
Er was genoeg voor iedereen
en niemand werd vergeten.

De moeder en haar jonge zoon
verwonderden zich zeer.
Maar ook voor ons is „t wonderschoon
dit voorbeeld van de Heer.
Zijn zegenende handen
delen genadebrood.
Hij biedt de mensen leven aan
en redt hen van de dood.
De kleine jongen leerde daar
dat Jezus wonderen doet
wanneer je zomaar op je weg
het Levend Brood ontmoet.
- Zingen: Vijf broden, twee vissen (op de melodie van
psalm 140)
Wij bidden en wij delen samen,
want Jezus bidt en deelt het brood.
„Heer, zegent u dit eten. Amen.‟
Uw zorg is groot in onze nood.
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Waar kunnen wij het eten kopen,
dat nodig is voor zoveel volk?
De bakkers, zijn die nog wel open?
De streek kent maar een enkel dorp.
„Je kunt naar de hoeveelheid gissen.
Maar ga eens kijken,‟ zegt de Heer.
„Hier zijn vijf broden en twee vissen.
Een jongen heeft ze, maar niet meer.‟
„Dat is genoeg,‟ zegt dan de Meester.
„Ga zitten in het groene gras.
Ik geef vandaag een heerlijk feestmaal.
Rust en geniet en wees mijn gast.‟
En Jezus neemt het brood, de vissen.
Hij kijkt omhoog en dankt de HEER.
Dan zegent Hij het. Niet te missen:
Het brood wordt meer en meer en meer.
De mensen die bij Jezus waren,
zij krijgen allemaal genoeg.
Er zijn nog wel twaalf manden over.
Dat is het brood voor morgenvroeg.
Wat een groot wonder deed de Here
voor al die mensen, groot en klein.
Hij wil ons daarmee één ding leren:
dat wij met Hem gezegend zijn.
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- Preek: Vijf broden en twee vissen: met Hem gezegend
- Zingen: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel, lied
132)
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: "Christus overwint!".
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
- Kinderen komen terug van de nevendienst met het
projectthema: “De nieuwe schepping – leven in
overvloed”
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- We zingen het projectlied op de melodie van “De Heer
is waarlijk opgestaan”.
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.
Duizenden staan in het gras,
als er nu maar eten was.
Zij zien hoe overvloedig is
Jezus‟ brood en vis.
Ja, zijn lichaam is ons brood,
zelfs genoeg dwars door de dood.
De nieuwe schepping komt dichtbij.
Jezus maakt het waar.
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Zolang wij ademhalen, Lied 657: 1, 4 (staande)
- Zegen, waarna: Lied 415: 3
- Orgelspel

7

Nieuwsbrief
* Choise for live biedt, met betrokkenheid van St. de
Vluchtheuvel, opvang en begeleiding van jonge moeders
en vaders die voor een bepaalde tijd niet in hun eigen
leefomgeving kunnen verblijven.
* Er is weer een deurcollecte voor de jeugd.
* Vanavond is er een welkomdienst met de
WelcomeSingers.
* De catechese is op dinsdag om 20 uur
* Woensdag is het biddag voor gewas en arbeid met om
14.30 uur de kinderdienst en om 19.30 uur de gewone
dienst - beide in de Maranathakerk
* Donderdag is de kring over de brief aan de Galaten,
aanvang: 20.30 uur.
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