


Ontmoetingskerk Heerde

Zondag 25 juli 2021  - aanvang: 9:30 uur

Voorganger: Dhr. Gerard Doggen

Ouderling: Fredie van Holst
Diaken: Wim van Ommen
Lector: Annemieke van de Weerdhof
Organist: Henk van der Maten
Koster: Gijsbert Pap
Camera: Hanneke Gerritsen
Beamist: Bart Heres 



Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Moment stilte…. 





VOORBEREIDING



Zingen: Aanvangslied 280: 1, 2 en 3
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Bemoediging, groet

en drempelgebed



Zingen: Lied 149:1
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Gebed voor de nood van de wereld



Zingen: Lied 316: 1 en 4
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DIENST VAN HET WOORD 



Gebed bij opening van de Bijbel



Lezing: Psalm 100

Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.



Zingen: Lied 146c: 1



Zingen: Lied 146c: 1



Lezing: Marcus 8: 10-21 

Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in 
de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta.
Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze 
begonnen met hem te discussiëren. 
Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van 
hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een 
diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort 
mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen 
als u zal zeker geen teken gegeven worden!’
Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer 
in de boot en voer naar de overkant.



Lezing: Marcus 8: 10-21 

De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee 
te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in 
de boot. Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je 
voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de 
zuurdesem van Herodes.’ Ze hadden het er met 
elkaar over dat ze geen brood hadden.
Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie 
erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het 
dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? 
Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, 
maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen 
niet? 



Lezing: Marcus 8: 10-21 

Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol 
stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 
vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ 
‘Twaalf,’ antwoordden ze. ‘En toen ik zeven broden 
brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden 
vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ 
‘Zeven,’ antwoordden ze.
Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’



Zingen: Gezang 461: 1 en 4

O hoogt' en diepte, looft nu God

aanbidt zijn heiligheid!

Zijn woord werd nimmer nog gepeild,

zijn weg is majesteit.



Zingen: Gezang 461: 1 en 4

Ja, meer dan ziel en leven zijn

gegund aan bloed en vlees:

God-zelf zal in ons wezen zijn,

zijn ademende Geest!



Preek





Zingen: Lied 100
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Gebeden en Gaven



Lied van de week:

‘Ik zal er zijn’ van Sela 

gezongen door het mannenkoor de Lofzang. 
Gekozen door Gerrie Dijkink





Bestemming van de gaven 

1e collecte:

Voedselbank Vaassen - Epe - Heerde
In Nederland leven meer dan een miljoen 
mensen onder de armoedegrens. Deze mensen 
houden maandelijks niet genoeg geld over voor 
eten, kleding en andere basisbehoeften.

2e collecte: Diaconie

Collecte bij de uitgang, 1e collecte grijze zak, 2e collecte groen.
U kunt het collectegeld ook overmaken aan: Protestantse kerk 
Heerde, NL54 RABO 0326 5393 01 met het vermelden van 
‘collectedoel’ of geef via Scipio.



Zingen: Slotlied 319: 1, 2 en 4
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Zegen



en dan is er ..

en limonade.

U kunt gewoon aan tafel gaan zitten,
de koffie wordt dan bij u gebracht.



Bestemming van de gaven 

1e collecte:

Voedselbank Vaassen - Epe - Heerde
In Nederland leven meer dan een miljoen 
mensen onder de armoedegrens. Deze mensen 
houden maandelijks niet genoeg geld over voor 
eten, kleding en andere basisbehoeften.

2e collecte: Diaconie

Collecte bij de uitgang, 1e collecte grijze zak, 2e collecte groen.
U kunt het collectegeld ook overmaken aan: Protestantse kerk 
Heerde, NL54 RABO 0326 5393 01 met het vermelden van 
‘collectedoel’ of geef via Scipio.


