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De liederen worden voorgedragen
Inleiding:
U ziet een schikking in de vorm van een hart. Het woord ‘hart’ is
terug te vinden in “barmhartigheid”. Ons hart dat open staat
voor een ander, ons hart dat de ander ziet en zich over de ander
ontfermt.
In de viering van vandaag staat het vijfde werk van
barmhartigheid centraal: de hongerige te eten geven.
In Matt 25 zet Jezus het in ieder geval scherp: Als je straks
terugkijkt: wat heb je dan gedaan voor je naaste? Heeft hij te
eten gekregen of kwam hij om van de honger?
De 7 glazen zijn deze week gevuld met korenaren.
Voedsel is de basis van ons bestaan. We bidden om een zegen
over onze oogst. We zien de zaden ontkiemen. We vieren het
begin van een nieuwe oogst. Maar we kunnen alleen echt van
dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus
zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben
met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel
de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd,
die we samen delen.
INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
allen gaan staan
l.

Lied 146 vers 1 en 4
allen gaan zitten

STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
l+g. De HEER zal u bewaren!
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BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
l+g. die hemel en aarde gemaakt heeft!

DREMPELGEBED

v.
l+g.
v.
l+g.
v.
l+g.
v.
l+g.
v.
l+g.

Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
doorzichtig en onverdeeld,
geef ons een geest
vast en moedig,
wek onze ziel
dat ze leven gaat,
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid.
Breng ons terecht, o God
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
Amen

PSALM VAN DE ZONDAG
l.
Lied 43 vers 1 en 5
Interview: Aad de Waard vrijwilliger bij de Voedselbank Krimpen a/d IJssel
Project Lied Op weg naar Pasen: Ik ben er voor jou
(melodie: lied 539, Jezus diep in de woestijn)
V:

Pelgrim, nu op weg gegaan
om het licht te dragen,
naar wie zal jouw hart
uitgaan
deze veertig dagen.
Als je soms eens honger

hebt
kan je eten halen
maar wat doe je als je dat
echt niet kan betalen?
Pelgrim, nu op weg gegaan
om het licht te dragen,
naar wie zal jouw hart
uitgaan
deze veertig dagen.
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KYRIE
v.
Smeekgebed
voorganger)
v.
Heer, ontferm U
l+g. Heer, ontferm U
v.
Christus, ontferm U
l+g. Christus, ontferm U
v.
Heer, ontferm U
l+g. Heer, ontferm U.

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Heer God, hemelse Vader,
Gij hebt uw Zoon ons gegeven
als Hogepriester van zijn volk.
Wij bidden U:
Geef dat wij zijn leven en sterven
Met een gelovig hart aanvaarden
En ons verlaten op zijn voorbeden.
Door Jezus Christus Onze heer,
Die ons voorbeeld is
… dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
EERSTE LEZING:
v:
Exodus 16: 13 – 20
ANTWOORDLIED
l.
Lied 389 vers 1 en 4
TWEEDE LEZING:
v:
Johannes 6 : 30 - 35
ACCLAMATIE: LB 339 a
v.
U KOMT DE LOF TOE,
l+g. U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON,
O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER
EEUWEN.
UITLEG
v.
Verkondiging
MUZIEK
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LIED
l.
Lied 653 vers 1 en 2 U kennen uit en tot U leven
GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
o.
Oproep tot geven
ste
1 collecte: Voedselbank 2de collecte: Kerk
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
l.
Lied 367 E
Stil gebed
l+g.

Onze Vader…

(Oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
SLOTLIED
l.
Lied: 687: vers 1 en 3 Wij leven van de wind
UITZENDING
v.
Zegen
l+g. Amen
MUZIEK

Wij wensen U
een goede week
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