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15 augustus 2021 

9e zondag van de Zomer 
 

‘Brood uit de hemel’ 
 
 
 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger: Pastor A. van Herwijnen (Holten) 
Organist/  pianist: Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst: Janneke van Schooten 

Diaken van dienst: Gerard Fransen 

Lector:   Margreet Vierhouten 
Camera, geluid en 
PowerPoint: 

Theo Overduin 

Koster:   Hans Möller 
 
 

 

 

 



  

ORDE VAN DIENST 
 

OM TE BEGINNEN 

 
Muziek 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan) 
Openingslied: ‘Geen taal bij macht U te meten’ (LB 850; 1, 2 en 3) 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Stilte!! 
 
Groet – door de voorganger (v)  
v: De vrede van de Heer is met u. 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede  
(We gaan zitten) 
 
Kyrie en Gloria zeggen en zingen 

Pastor: Kyrie-gebed uitlopen in: … daarom bidden wij u: 
Gemeente zingen: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’ (LB 
368g) 



  

Overgaand in de Gloriapsalm: Ík heb mijn hoop gevestigd. – Gij 
al Gods bondgenoten zie naar zijn toekomst uit! (LB 130: 3 en 4) 

 
Korte uitleg 
 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed om de Geest 
 
Eerste Schriftlezing: Nehemia 9: 9 - 21 – door de lector 
 
Zingen lied: ‘Ten dage dat ik riep hebt Gij’ (LB 138; 2) 
 
Evangelielezing: Johannes 6: 30 – 40 – door de lector 
 
Zingen: ‘De vogels van de bomen die lopen door de lucht’ (LB 979; 
1, 2, 3, 4 en 5) 
 
Woorden bij het WOORD 
 
Orgelspel 
 
Zingen: ‘De bloemen en de heesters…’ (LB 979; 8, 9, 10, 11 en 12) 
 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
(door allen uitgesproken)  
 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie, Zending Pakistan - Christenen staan sterker 

in hun geloof 
In het Islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je 
wordt beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld 



  

kritisch bevraagd op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in 
Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over 
de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden 
in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze 
trainingen mee. Onder hen veel jongeren. Helpt u mee?  

 
 
 
 
 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied : ‘Jezus die langs het water liep en 
Simon en Andreas riep’ (LB 531; 1 en 3) 
 
Zegenbede beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel na de dienst 
  ------------------------------------ 
   
 

MEDEDELING 
 
Bloemengroeten gaan naar:  
(Okkenbroek)  
Agnes Bouwhuis, Reuskenweg 
 
(Bathmen)  
Mevr. Gerritsen, Dorpstraat en mevr. Stegeman – Brilman, Marsdijk 
4a. Beide dames verblijven tijdelijk in het woonzorg- en 
revalidatiecentrum P.W. Janssen in Colmschate. 


