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4e zondag van de 40 dagen
Tevens Biddag voor Gewas en 

Arbeid

Voorganger : ds. Leonard van Wijk
Organist : Henk van der Maten
Koster : Willeke Mateman 
Kindermoment : Willeke Mateman
Lector : Annemieke van der Weerdhof



OM TE BEGINNEN

Welkom en Mededelingen 

Stilte

lied 276:1,2,3

Bemoediging en vredegroet

Inleidend woord bij de dienst

Kyrie: gebed om Gods ontferming

Lied van bemoediging: 

Met hart en ziel Straks bijeen; 

Anneke van Giersbergen



liedboek 276:1,2,3
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liedboek 276:1,2,3

Bemoediging en vredegroet

Inleidend woord bij de dienst



Gebed om de Geest bij de Schriftlezing

Kindermoment

Bijbellezing: 
Johannes 6:1-14, en vers 35

Lied 287:1,2,4,5

Overweging











Johannes 6:1-14, en vers 35

Daarna ging Jezus naar de overkant van het 
Meer van Galilea (ook wel het Meer van 
Tiberias genoemd). 
Een grote menigte mensen volgde hem, 
omdat ze gezien hadden welke 
wondertekenen hij bij zieken deed. 
Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn 
leerlingen zitten. Het was kort voor het 
Joodse pesachfeest. 
Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die 
menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan 
Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om 
deze mensen te eten te geven?’



Johannes 6:1-14, en vers 35

Hij vroeg dat om Filippus op de proef te 
stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan 
doen. 
Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd 
denarie zou niet voldoende zijn om iedereen 
een klein stukje brood te geven.’ 
Een van de leerlingen, Andreas, de broer van 
Simon Petrus, zei:  ‘Er is hier wel een jongen 
met vijf gerstebroden en twee vissen – maar 
wat hebben we daaraan voor zo veel 
mensen?’ 
Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was 
daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren 
ongeveer vijfduizend mannen. 



Johannes 6:1-14, en vers 35

Jezus nam de broden, sprak het dankgebed 
uit en verdeelde het brood onder de mensen 
die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als 
ze wilden. 
Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen 
zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven 
stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 
Dat deden ze en ze vulden twaalf manden 
met wat overgebleven was van de vijf 
gerstebroden die men had gegeten. 
Toen de mensen het wonderteken dat hij 
gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel 
de profeet zijn die in de wereld zou komen.’



Johannes 6:1-14, en vers 35

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. 
‘Wie bij mij komt zal geen honger meer 
hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer 
dorst hebben.

Lied 287:1,2,4,5
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“Hier wordt het land gezocht”: 1,2,3,4,5 (Mel gez 490 LvdK)

2. Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,-
Handen die wenken en ogen die opengaan.

3. Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag:
Mensen die hopen op ooit, hun bevrijdingsdag.

4. Hier staat een Tafel waaraan ons wordt voorgedaan,
Hoe wij genezen van heersen en misverstaan.

5. Hier is het woord van Hem die ons geschapen heeft:
‘Waar is je broeder, de mens die jou nodig heeft?’



Voorstellen Ambtsdrager

Voorstellen van Elly Hendriks, als 
diaconaal-rentmeester.

Gelofte van geheimhouding door Elly

Zegen



GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden

- Acclamatie: Lied 844 

“May we see Christ’s loving face”

- stil gebed

- Onze Vader

NIEUW: Lied van de week, Deze week :

Collecte: 

1. Kerk in Aktie, ondersteuning diaconaat in 

arme regio’s  “De naakten kleden”.

2. Collectedoel v.d. maand: Ghana – Een beter 

inkomen voor boerinnen



liedboek 844



Lied van de Week

‘Elk Mens Die Hef Zich 'N Kruus Te Dragen’

van Daniel Lohues.

Het lied is gekozen door Rein de Jong.



Jezus leert ons
barmhartig te zijn:
“Ik was naakt en
jullie kleedden mij”

1e collecte: De naakten kleden



In regio’s aan de rand van ons land, zoals
Groningen of Limburg, is armoede een

groeiend probleem



Kerken zoeken naar manieren om te helpen, 
bijvoorbeeld via kleding- of voedselbanken



Kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben
niet veel financiële middelen



Kerk in Actie ondersteunt deze kerken met 
advies, het delen van kennis en soms met een

financiële bijdrage

Geef om armoede te bestrijden in Nederland
Bedankt voor uw steun!



Veel vrouwen in Noord-Ghana 
verbouwen maïs, rijst, sojabonen 
en pinda’s voor eigen gebruik. 
Tijdens het regenseizoen rapen ze 
vier maanden sheanoten. 
De sheaboter die je daarvan kunt 
maken, is heel gewild in 
veganistische boter en cosmetica. 
Een uitgelezen kans voor arme 
boerinnen in Ghana om hun leven 
te verbeteren.

2e collecte: Doel van de maand 

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen



Maak uw giften over op NL54RABO 0326539301  

t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk 

Heerde 

o.v.v. het collectedoel. 

Heb jij de Collecte-App Scipio al?



“Om bloesem aan de bomen” : 1,2,3,4 (mel gez.143 Herv.Bnl)

Om bloesem aan de bomen
Om overvloed aan vrucht
Om vissen in de stromen
Om vogels in de lucht,
Om volle koren-aren
Om akkers wuivend graan
Om voedsel uit de aarde
Roepen wij Heer, U aan



“Om bloesem aan de bomen” : 1,2,3,4 (mel gez.143 Herv.Bnl)

Om water op het droge
Om groei in de woestijn
Om doorzettingsvermogen
Voor wie mistroostig zijn
Om werk voor werkelozen
Om toekomst hier en nu
Om hulp voor hulpelozen
Roepen wij Heer, tot U.



“Om bloesem aan de bomen” : 1,2,3,4 (mel gez.143 Herv.Bnl)

Om goedheid die kan delen
Om brood dat breken kan
Om vrede voor zovelen
Om land voor alleman
Om gulheid die kan geven
Om eigen ommekeer
Om mededeelzaam leven
Bidden wij U, o Heer.



“Om bloesem aan de bomen” : 1,2,3,4 (mel gez.143 Herv.Bnl)

Om hoop geloof en liefde
Om vrijheid en om recht –
Dat eindelijk geschiede
Al wat Gij hebt voorzegd:
Uw Rijk Heer laat het komen
Uw wil alom gedaan
Dan zal aan alle bomen 
De bloesem opengaan !

Uitzending en zegen



Uitzending en zegen

De levende legt zijn zegen op ons,
Om ons tot zegen te maken voor de mensen om ons heen:

God zij voor ons -
God zij naast ons -
God zij achter ons
God zij onder ons
God zij in ons
God zij om ons heen
God zij boven ons
God zij met ons



Uitzending en zegen

Hij bereide ons de weg van ons bestaan
Hij geleide ons waar wij ook mogen gaan
Hij verhoede dat het kwaad ons overvalt
om daar op te vangen wie in zwakheid valt
Hij vertrooste ons in droefheid en gemis
Hij behoede ons in alle duisternis 
Hij verlene ons zijn zegen t’ allen tijd
tot wij bij Hem zijn in eeuwigheid -
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

Amen


