
Ontmoetingskerk 
Heerde

Deze beamerpresentatie is bedoeld voor 
persoonlijk gebruik om onze kerkdienst mee te 
beleven.

Deze presentatie, of delen ervan, mogen niet 
worden verspreid of gebruikt voor andere 
doeleinden, zonder schriftelijke goedkeuring vooraf 
van de Ontmoetingskerk te Heerde.
Op liederen en teksten kunnen auteursrechten van 
toepassing zijn van schrijvers of componisten.
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Welkom en mededelingen





Zingen: Lied 276: 1, 2



Zingen: Lied 276: 1, 2



Zingen: Lied 276: 1, 2



Zingen: Lied 276: 1, 2



Votum en groet 



Kyriëgebed



Zingen: Lied 823: 1, 4



Zingen: Lied 823: 1, 4



Zingen: Lied 823: 1, 4



Zingen: Lied 823: 1, 4



Bemoediging Psalm 23 uit de bundel “Psalmen Dichtbij”

De Heer zorgt voor mij,

Zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

Hij geeft me alles wat ik nodig heb.

Hij leidt mij,

Zoals een herder zijn schapen leidt

Naar groen gras en fris water

Bij de Heer ben ik veilig

Hij geeft mij nieuwe kracht, 

Zo goed is Hij.



Bemoediging Psalm 23 uit de bundel “Psalmen Dichtbij”

Ik ben niet bang

Ook als is er gevaar

Ook al is het donker om me heen.

Want U bent bij mij Heer

U beschermt me u geeft mij moed.

U nodigt mij uit in uw tempel

U zorgt goed voor mij

U geeft me te eten en te drinken

Meer dan genoeg



Bemoediging Psalm 23 uit de bundel “Psalmen Dichtbij”

Al mijn vijanden kunnen dat zien.

U geeft me geluk en liefde

Altijd en overal

Ik zal bij u zijn in uw tempel

Mijn hele leven lang.



Zingen: Lied 23C: 1, 2, 5



Zingen: Lied 23C: 1, 2, 5



Zingen: Lied 23C: 1, 2, 5





Vakantietijd









Kinderlied: Het allerleukste liedje



Schriftlezing: Marcus 6: 30 - 44

Het teken van de broden
De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en 
vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden 
en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij 
zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame 
plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te 
rusten.’ Want het was een voortdurend komen 
en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de 
kans kregen om te eten.
Ze voeren met de boot naar een afgelegen 
plaats, om daar alleen te kunnen zijn.



Schriftlezing: Marcus 6: 30 - 44

Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen 
hoorden ervan, en uit alle steden haastten 
de mensen zich over land naar die plaats 
en kwamen er nog eerder aan dan Jezus 
en de apostelen. Toen hij uit de boot 
stapte, zag hij een grote menigte en 
voelde medelijden met hen, omdat ze 
leken op schapen zonder herder, en hij 
onderwees hen langdurig. Toen er al veel 
tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen 
naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een 
afgelegen plaats en het is al laat.



Schriftlezing: Marcus 6: 30 - 44

Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen 
en gehuchten in de omtrek gaan om eten te 
kopen.’ Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te 
eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor 
tweehonderd denarie brood gaan kopen om 
hun te eten te geven?’ Toen zei hij: ‘Hoeveel 
broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En 
nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich 
hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ Hij zei 
tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten 
geven om in groepen in het groene gras te 
gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 
honderd en groepen van vijftig.



Schriftlezing: Marcus 6: 30 - 44

Hij nam de vijf broden en de twee vissen, 
keek omhoog naar de hemel, sprak het 
zegengebed uit, brak de broden en gaf ze 
aan zijn leerlingen om ze aan de menigte 
uit te delen; ook de twee vissen verdeelde 
hij onder allen die er waren. Iedereen at 
en werd verzadigd. Ze haalden de 
overgebleven stukken brood op, waar wel 
twaalf manden mee konden worden 
gevuld, en ook wat er over was van de 
vissen. Vijfduizend mensen hadden van 
de broden gegeten.



Zingen: Lied 383: 1, 2, 3, 4, 5  



Zingen: Lied 383: 1, 2, 3, 4, 5  



Zingen: Lied 383: 1, 2, 3, 4, 5  



Zingen: Lied 383: 1, 2, 3, 4, 5  



Zingen: Lied 383: 1, 2, 3, 4, 5



Preek



Zingen: Lied 995: 1, 2 



Zingen: Lied 995: 1, 2 



Zingen: Lied 995: 1, 2



Zingen: Lied 995: 1, 2



Dankgebed en 

voorbeden



Lied van de week

“Gebed” 

Door: Gospelband Seven

gekozen door Rianne van Gelder

“Je kunt het zien als een ochtend-
en avondgebed. Het bemoedigt mij voor 

de dag die komt en
geeft dankbaarheid, als de dag voorbij is.”



Lied van de week: “Gebed door Gospelband Seven”  



Inzameling van de gaven

1e Collecte: Stille hulp
Wij als diaconie geven stille hulp aan 
mensen in financiële nood, heel dichtbij. 
De diaconie van de Ontmoetingskerk is 
voor 100% afhankelijk voor deze hulp 
van uw bijdrage in de collecte of uw giften. 
Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd.

2e Collecte: Kerk
Maak uw gift over op NL54RABO 0326539301 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde onder 

vermelding van het doel van de week of met behulp van 

de Scipio app. 



Gezegend verder



Zingen: Lied 947: 1, 2, 5



Zingen: Lied 947: 1, 2, 5



Zingen: Lied 947: 1, 2, 5



Zingen: Lied 947: 1, 2, 5



Zingen: Lied 947: 1, 2, 5



Zingen: Lied 947: 1, 2, 5





Inzameling van de gaven

1e Collecte: Stille hulp
Wij als diaconie geven stille hulp aan 
mensen in financiële nood, heel dichtbij. 
De diaconie van de Ontmoetingskerk is 
voor 100% afhankelijk voor deze hulp 
van uw bijdrage in de collecte of uw giften. 
Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd.

2e Collecte: Kerk
Maak uw gift over op NL54RABO 0326539301 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde onder 

vermelding van het doel van de week of met behulp van 

de Scipio app. 



Na afloop van de dienst is er koffie, 
thee en limonade


