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VOORBEREIDING
Klokgelui en orgelspel: Partita over psalm 122 - Geert Bierling (1956)
Stilte
Welkom door de ouderling van dienst
Het zondagskind leest een versje en steekt de kaarsen aan:
Ik zal er zijn voor jou,
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn liefde is zo groot.
- de gemeente gaat staan Aanvangslied: Lied 836: 1, 3 en 4
Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon

Drempelgebed:
Wat zijn wij, Heer, zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Voed ons leven met vertrouwen,
en vernieuw het door uw Geest.
Houd ons de weg voor ogen
die Jezus uit liefde gegaan is
tot heil voor heel deze wereld.
Amen.
- de gemeente gaat zitten We zingen: Psalm 122: 1
Gebed om ontferming
We zingen: Alles wordt Nieuw III, 19: 1,3,4
(tekst: Hanna Lam / muziek: Wim ter Burg)
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria (2x)
3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
Refrein
4. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein
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TEKST EN UITLEG
Voor de kinderen naar hun eigen viering gaan...
We zingen met de kinderen: Met andere Woorden 24, 2

- De kinderen gaan naar hun eigen viering Inleiding bij de lezingen
Gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Eerste lezing: II Koningen 4: 42 – 44
42

Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht
twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de
nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit
als maal aan de profeten voor te zetten. 43Toen de bediende protesteerde
dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa
nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben.
Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’
44
Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en
hielden nog over, zoals de HEER had gezegd.
We zingen: Lied: 981: 1 en 2
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Tweede lezing: Johannes 6: 1 – 15
6 1Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel
het Meer van Tiberias genoemd). 2Een grote menigte mensen volgde hem,
omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3Jezus
ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4Het was kort voor
het Joodse pesachfeest.
5

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?’ 6Hij vroeg dat om Filippus op de proef te
stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7Filippus antwoordde:
‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein
stukje brood te geven.’ 8Een van de leerlingen, Andreas, de broer van
Simon Petrus, zei: 9‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en
twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’
10
Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze
gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11Jezus 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. 12Toen iedereen
volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de
overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13Dat deden ze
en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf
gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de mensen het wonderteken
dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de
wereld zou komen.’ 15Jezus 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.

We zingen: Lied 981: 3, 4 en 5

Uitleg en verkondiging
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We zingen: ‘Wij delen geloof’ (melodie ‘La Paz del senor’)

Wij delen met jou, en met iedereen,
de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak,
en niemand kwam iets tekort.
Zo mogen wij delen met handen en hart,
totdat het een overvloed wordt.
Wij delen ver weg, we delen dichtbij,
één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak,
En niemand kwam iets tekort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.
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GAVEN EN GEBEDEN
Kerk in Actie: ds. Cokkie van ’t Leven over projecten in Ghana
Inzameling van de gaven
1e collecte voor Binnenlands diaconaat Kerk in Actie
2e collecte voor algemeen plaatselijk kerkenwerk
3e collecte voor onderhoud van het kerkgebouw
Tijdens de collecte is er orgelmuziek:
Koraalvoorspel: 'O Lam van God, onschuldig' - Klaas Bolt (1927-1990)
Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
- we wachten tot de kinderen terug zijn en zingen dan staande: Slotlied: Lied 1014: 1, 3 en 5
Het zondagskind dooft de kaarsen…
Zegen

Acclamatie: (Willem Vogel)

Orgelspel: Praeludium en fuga in F BWV 556
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
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Bloemen: een bloemengroet van de gemeente aan mevr. W. Verkerk
– Ederveen.
Suggesties voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Nel van
Vliet-van der Kwast, email: k_nvvliet@planet.nl

Kaartje
Marie Louise Dix, bewoonster van De Loever, moet langer in Het Zonnehuis blijven.
Ze zal opnieuw geopereerd worden aan haar been. Een kaartje wordt gewaardeerd!
Adres: Het Zonnehuis, afd. IJskelderbos, Bergweg 2, 3941 RB Doorn
Nieuwe datum Kerk & Schooldienst
De Kerk & Schooldienst van 25 maart, die samen met de Hervormde gemeente en de
RK-parochie wordt georganiseerd, is verschoven naar zondag 15 april.
Let op de aanvangstijd: 10.00 uur.
Pastorale zorg
Als u zelf een gesprek waardeert of de naam van iemand anders wilt doorgeven, kunt
u contact opnemen met ds. Jan Offringa.
# werkadres: Steenstraat 14-07, 3961 VP Wijk bij Duurstede, gsm: 06 4989 4905
# woonadres: Componistensingel 34, 3906 BW Veenendaal, tel: 0318 542 979
# mailadres: j.offringa@planet.nl. Vrij op maandag (overdag) en zaterdag.
Het is prettig als u een (ziekenhuis)opname aan hem doorgeeft.
Ook kunt u dan aangeven of die mededeling in de Kerkbrief mag.
Bij zijn afwezigheid kunt u contact opnemen met scriba Hans Sonnevelt.
Koffiedrinken
Vandaag kunt u na de dienst in de Open Hof weer een heerlijk kopje koffie of thee
drinken. Voor de kinderen is er een glaasje fris. Wij nodigen u allen hiervoor van harte
uit!
Verder kunt u daarbij genieten van een heerlijke traktatie, verzorgd door het
bakkersgilde van de Werkgroep ZWO. Om uw waardering voor die traktatie tot
uitdrukking te brengen, kunt u wat collectebonnen of contant geld in het bij die traktatie
staande kommetje leggen. Met dat geld kan aan de kinderen in Sukuta Madina
(Gambia) op school een warme lunch worden gegeven.
HARTELIJK DANK ALVAST! Vorige maand heeft het kommetje € 43,50 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank!
Tijdens de kerkdienst en het koffiedrinken zal mevr. Cokkie van 't Leven,
medewerkster van Kerk in Actie/Icco, ons het een en ander vertellen en laten zien van
de projecten in Ghana die u via de Werkgroep ZWO in de jaren 2018 tot en met 2020
met een vaste bijdrage gaat ondersteunen. Dit mag u niet missen!
Amnesty bij het koffiedrinken
Op zondag 11 maart zijn er leden van de werkgroep Amnesty International aanwezig.
U kunt kaarten en kaarsen kopen bij de tafel in de hal van de Open Hof en zo het werk
van Amnesty steunen (dit hoeft niet contant betaald te worden, het kan ook via een
rekening). Er is een petitielijst die kan worden ondertekend i.v.m. 8 maart,
vrouwendag. Ook kunnen er groetenkaarten gestuurd worden, om vrouwen een hart
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onder de riem te steken. Dit blijkt effect te hebben! Velen liet Amnesty weten dat alle
solidariteitsbetuigingen ‘veel kracht gaven in tijden van onrechtvaardigheid en
wanhoop’.
Vooraankondiging
Volgende week zondag 18 maart 2018 zullen we in het kader van de 40dagentijd
collecteren voor het programma van Kerk in Actie "Kinderen in de knel". Dit keer staan
kinderen in Zuid-India centraal Hoewel kinderarbeid verboden is in India, werken
duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in textielfabrieken. De organisatie
SAVE spoort deze kwetsbare kinderen op en licht de autoriteiten daarover in. Deze
halen het kind daar weg en nemen juridische stappen tegen de eigenaar. Vervolgens
zoekt SAVE samen met de ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te
laten gaan.
Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen!!
Gezellig samenzijn en eten bij het E&E.
De afgelopen vijf jaar hebben we een paar keer per jaar op zondag een gezellig
samenzijn met een maaltijd mogen organiseren in het E&E.
Ook nu zijn we bezig geweest met de voorbereidingen hiervoor.
Door een reorganisatie in het E&E en daardoor andere afspraken met betrekking tot
de inzet van de keuken, personeel en het gebruik van de ruimte, is het helaas niet
mogelijk om dit op deze manier daar voort te zetten.
Omdat deze bijeenkomsten goed bezocht worden (ongeveer 40 à 50 personen) en
voor een ieder als heel gezellig en prettig ervaren zijn, gaan we ons, in overleg met de
kerkenraad/diaconie, beraden hoe we dit op een andere manier op een andere plaats
kunnen voortzetten.
We houden u op de hoogte. Wanneer er vragen of ideeën zijn, bel ons gerust.
Namens de diaconie,
Corrie Batenburg, Leny Janszen, Hennie Lammerlink.
Hey, Ga jij mee naar SAM SAM op zaterdag 17 maart van 14.30-17.30 uur.
Wat is dat? SAM SAM is een uniek kindersportcentrum in Utrecht waar meer dan 22
verschillende sporten zijn: squash, panna, voetbal, tennis, trampoline springen,
klimmen en nog veel meer.
Voor wie is dat? Voor alle kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Maar als je nog net geen 8 bent, of al 13 jaar, maar je wilt graag mee dan kan dat
natuurlijk ook. En een vriendje of vriendinnetje mag natuurlijk ook mee.
Laat je even weten of je dit leuk vindt en mee kan?
App (06-28168855) of mail (bdroos@hotmail.nl) dan even.
We zien jullie graag op de 17e.
Groetjes van de LDDC
Marieke, Liane, Janneke en Brigitte
Vrijwilligers gezocht
Van 19 t/m 24 maart 2018 wordt de jaarlijkse collecte voor het Reuma-fonds
gehouden. Wilt u ons helpen geld in te zamelen om deze pijnlijke ziekte de wereld uit
te helpen en in een of twee straten collecteren?
Aanmelden kan bij Janna Afman.
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