
Gem: 4. Er is een mens ons bijgebleven, bij brood en wijn hoor ik zijn stem,

als water vloeit zijn kostbaar leven, een vis is tekenend voor Hem.
(collecte onder het naspel)

 
Vg: voorbeden,

(met acclamatie door gem 367b: Heer, onze Heer, ontferm U over ons)

stil gebed,  Onze Vader

Gem: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel

alzo ook op de aarde; geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.

(gezongen:)

Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 
Wegzending en zegen
Gem: Slotlied 995: 1 en 2 (gezongen)

         1. O Vader trek het lot U aan van allen die door U bestaan.

Gij die geen stenen geeft voor brood, wees met uw kinderen in nood;

en stil, God, die rechtvaardig zijt, de honger naar gerechtigheid.

 
        2. O Vader, trek het leed U aan van allen die met ons bestaan.

Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,  - doe ons hun naasten zijn in nood,

Opdat zij weten wie Gij zijt: de God van hun gerechtigheid.

 
Vg: Zegen

Gem: Amen (3x) (gezongen)
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Orgelspel

Begroeting, mededelingen,  aansteken van de altaarkaarsen, de dienst begint

 
Voorbereiding
Vg: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Gem: Amen.

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer

Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Vg: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Gem: opdat wij weer in vrede leven.

Vg: Amen.


Ingangspsalm
Vg:  God, brengt mij uitkomst, Heer, kom mij haastig te hulp

Lector:   Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken,

beschaamd zich omkeren wie de spot met mij drijven.

Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van U hun redding verwachten zullen steeds zeggen ‘God is groot’.

Vg: herhaalt antifoon

 
Kyrië en Gloria
Vg: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid heeft geen einde.



Vg: Here God ontferm U

Gem: Christus ontferm U, Here God ontferm U.

Vg: Ere zij God in den hoge

Gem: en vrede op aarde bij mensen van welbehagen.

 
De schriften geopend
Vg: De Heer zij met U

Gem: en met uw geest.

Vg: gebed voor de lezingen

Lector: lezing uit Oude Testament 2 Koningen 4: 42-44

lied 395: 1
lector:    Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd

en de matze werd gebroken en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen een geheim geleerd:                           Gem:      Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.

 
Lector: lezing uit één van de Brieven; Efeziërs 6: 1-9

Gem: zondagslied 103a: 1 en 2

      1. Loof nu, mijn ziel, de Here, loof al wat in mij is zijn naam!

Vergeet niet hoeveel keren de Here u heeft welgedaan.

Hij wil uw schuld vergeven, u redden van de dood,

gij zijt met heel uw leven geborgen in zijn schoot.

De Heer vernieuwt uw krachten als van een adelaar,

Hij maakt wie Hem verwachten al zijn beloften waar.

 
     2. Gij armen en verdrukten, zie uit naar Hem, die u bevrijdt;

gebeukten en gebukten in zijn rijk is gerechtigheid.

Gij die, uzelf tot schade, des Heren weg verliet,

de Heer is vol genade, voor eeuwig toornt Hij niet

Hij die voor u blijft zorgen, de zonde van u doet

als de avond van de morgen, ja, kwaad vergeldt met goed.

 
Vg:       aankondiging van het Evangelie Markus 8: 1-9

Gem: gaat staan

 
Vg:       psalmwoord: De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag,

mijn mond is altijd vol van zijn lof. Halleluja

Gem: Halleluja (3x)

Vg lezing Markus 8: 1-9

Gem: Lof zij U, o Here ! (en gaat daarna zitten) 
lied 383: 1, 2 en 3
Lector: 1.  Zeven was voldoende, vijf en twee,

   zeven was voldoende voor vijf duizend op de heuvels langs de zee.

 
Gem:  2.   Zeven is voldoende, toen en nu,

  zeven is voldoende alle dagen van ons leven, dank zij U.

 
Gem:  3.  Zeven is voldoende, brood en vis,

  Jezus is voldoende voor ons allen als de kring gesloten is.

 
Preek
Vg: preek  Meditatief orgelspel

 
Gaven en gebeden

 lied 392: 1-4
Lector: 1Wie kent de eenvoud van het breken, de stille omgang van het brood?

Wie hoort de wijn van liefde spreken, een liefde sterker dan de dood?

 
Gem:  2 Er is een kind bereid tot delen, het komt met brood, het komt met vis,



het geeft zijn voedsel aan de velen, een weldaad in de wildernis.

 
Gem:  3 Er staat tot ons geluk geschreven dat God zeer overvloedig is,

wij zijn geschapen om te geven, zo tonen wij zijn beeltenis.

 
 


