Liturgie
Voor de dienst op 18 juli in de St. Jan te Deinum
Ds. Rein Veenboer
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtspsalm: 92: 1 en 2
Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Zend mij uw licht en trouw tegemoet
A. EN LEID ONS TOT UW VREDE
Gebed om ontferming voor de nood van de wereld.
Na de woorden: “Zo roepen wij” afgesloten met:

Zondagsgebed

Lezing O.T. Jeremia 23:1-6
Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en
laten verdwalen – spreekt de HEER. Daarom – dit zegt de HEER, de God van
Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen
verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik
jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de
HEER. Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen
waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen
vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze
zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal
worden gemist – spreekt de HEER.
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een
rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en
die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost
en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze
gerechtigheid”.
Zingen 23c: 1, 2 en 5

Lezing N.T. 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. 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. 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. 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: 995
Overweging

Zingen: 869: 3, 4 en 5
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling
Slotlied 974: 1, 4 en 5
Zegen
Gezongen: Amen

