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       Broodnodig…….. 

 
 
 
 
 
 

voorganger  : ds. Inge de Jong - Baerends 

orgel, vleugel : Rudolf van Tilborg  

beeld en geluid : Jan Willem en Sjoerd, Jan Roos           

 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Lied 23c, vers 1  Mijn God, mijn herder zorgt voor mij… 

 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
 
v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 
    Amen. 
v. Genade, licht en vrede, met u, met jou.  
a. Wij danken God.  
v. Heer onze God… 
    …door Jezus Christus onze Heer. 

a. Amen.                                  
 
Lied 23c, vers 2 en 5  Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht… 
 
Gebed voor de nood van onze wereld: Stil is de straat… 
 



Lied met de kinderen:   De zegen van God… 

 
Het verhaal uit Marcus 6: 32 vv  
door middel van Sandy tales:  5 broden en 2 vissen 
 
Muziek: lied 383, 7 was voldoende, 5 en 2… 
 
We lezen uit de Bijbel: Johannes 6: 48-57 
 
Muziek: lied 653,  U kennen, uit en tot U leven… 
 
Overweging 

 
We luisteren naar een lied uit Iona, van John Bell 
There is One among us 
 
refrein:      Er is Iemand onder ons 
                 Iemand die we niet kennen 
                 Gastheer van de hoogste hemel 
                 hier onder ons aanwezig  
 
Luisterend naar oude mensen 
spelend met jonge kinderen 
zittend met vrouwen die uitgestoten worden 
etend met mannen die alleen zijn 
 
Schapen tellend met de boeren 
Deeg knedend met de bakkers 
wijn makend voor de drinkers 
grapjes makend over de farizeeën 
 
Iemand die weggelopen zonen weer verwelkomt 
dochters ten dode toe weer heelt 
feestvierend met mensen die outcast zijn 

verwarrend de mensen die het voor het zeggen hebben. 
 
Liefhebbend hen die niemand lief vindt 
aanrakend hen die niemand wil aanraken 
vergevend de mensen die onvergeeflijk zijn 
oppakkend datgene wat niemand wil dragen 
 



Dankgebed en voorbeden, stil gebed 

 
             Viering van de Tafel van de Heer 
 
Een bijzondere tafel dit keer…. 
 
We horen het lied: De tafel van samen ( lied 385: 1 en 2) 
 
Gebed, uitlopend in het Onze Vader 
 
We wisselen de vredegroet ….  ( houd je mobiel gereed )                   
terwijl we horen: 

       De vrede van de aarde en de hemel 
       zij geheel met jou 
       de vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou 
       Diepe vrede kome over jou 
       Gods vrede groeie je in jou.    ( Lied uit Iona) 
                                   
We horen lied 389,  Het brood dat ons voor ogen staat… 
 
Collectedoel 
 
Afscheid van PIO Rob van de Wetering 
 
Zegen 
 
Slotlied: lied 423,  Nu wij uiteengaan… 
 
 


