
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.



Zondag
8 Augustus 2021

Voorganger : ds. G. Ruiterkamp
Organist : Maarten Westenberg
Koster : Anneke de Vries 
Camera : Hanneke Gerritsen



OM TE BEGINNEN

Welkom en Mededelingen 

Wij worden stil 

Zingen Intochtslied: 276: 1,2,3

Bemoediging en groet

Kyriegebed 

(na elke bede zingen wij Lied 368d

“Houd mij in Leven”) 

Zingen Glorialied: 326:1,2,3





liedboek 276 : 1,2,3



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



liedboek 276 : 1,2,3



liedboek 276 : 1,2,3

Bemoediging en groet: 



Bemoediging en groet

v. Onze hulp is en zal komen van JHWH 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die trouw is over alle generatie heen 
a. en die nooit laat vallen wat zijn 
hand begon. Amen. 

v. JHWH wil met u zijn! 
a. en ook met u! 

Kyriegebed 



Na elke bede zingen wij: ‘Houd mij in leven,.. ’





liedboek 326: 1,2,3



liedboek 326: 1,2,3



liedboek 326: 1,2,3





DE SCHRIFTEN 

Het gebed om de Geest 

Spiegelverhaal 

Lezing uit de Tora: Exodus 16:1-8 
Zingen: 687:1,3
Lezing uit de Evangeliën: Johannes 6:1-15 
Zingen: 392 

De uitleg en verkondiging 

Zingen: 383:1,2,4





Exodus 16:1-8 

Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. 
Op de vijftiende dag van de tweede maand na hun 
vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, 
die tussen Elim en de Sinai ligt.
Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te 
beklagen. ‘Had de HEER ons maar laten sterven in 
Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren 
de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop 
brood te eten. U hebt ons alleen maar naar de 
woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te 
laten omkomen.’
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit 
de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan 
elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als 
ze voor die dag nodig hebben. 



Exodus 16:1-8 

Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich 
aan mijn voorschriften houden. 
Op de zesde dag moeten ze tweemaal zo veel 
verzamelen en klaarmaken als op de andere dagen.’ 
Hierop zeiden Mozes en Aäron tegen de Israëlieten: 
‘Vanavond nog zult u inzien dat de HEER zelf u uit 
Egypte heeft geleid, en morgen, in de ochtend, zult u 
de majesteit van de HEER zien. Hij heeft gehoord hoe 
u zich beklaagt. Dat is tegen hem gericht, want wie 
zijn wij dat u zich bij ons zou beklagen?’ 
Mozes vervolgde: ‘Vanavond zal de HEER u vlees te 
eten geven, en morgenochtend zult u volop brood 
hebben, want de HEER heeft uw geklaag gehoord. Dat 
is immers tegen hem gericht en niet tegen ons – want 
wie zijn wij?’

Zingen: 687:1,3. ‘Wij leven van de wind’ 



liedboek 687:1,3
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Lezing uit de Evangeliën: Johannes 6:1-15 



Johannes 6:1-15 

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?’ 
Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want 
zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 



Johannes 6:1-15 

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. 
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.’



Johannes 6:1-15 

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.’ 

Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te 
gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. 
Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

Zingen: 392 ‘Wie kent de eenvoud van het breken’ 



liedboek 392:1,2,3,4
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liedboek 392:1,2,3,4

De uitleg en verkondiging









liedboek 383 :1,2,4
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HET DELEN 

De gebeden: dankzegging, voorbeden, 

na elke bede zingen wij 368g: 

‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

stil gebed en Onze Vader 

De gaven 

1e Collecte; Zondagse bloemengroet 

2e Collecte; Doel van de Maand: War Child 

Zingen Slotlied: 423 :1,2,3 

Zending en zegen





Liedboek 368g

na elke bede zingen wij:  





De Gaven
1e Collecte:

2e Collecte  

Maak uw giften over op NL54RABO 0326539301 of via de SCIPIO App



Lied  423 :1,2,3 



Lied  423 :1,2,3 



Lied  423 :1,2,3





Welkom op de koffie



De Gaven
1e Collecte:

2e Collecte  

Maak uw giften over op NL54RABO 0326539301 of via de SCIPIO App


