ORDE VAN DIENST
Zondag 18 juli 2021

Een dienst waarin de maaltijd van de Heer gevierd wordt

Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor- organist Anton Pauw, ouderling Maria de
Kleijn, diaken Marianne Immink, koster Bas Romeijn, m.m.v. de Oude Bavo Cantorij
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in onze gemeente.

Inleidend orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die
sprak “er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT
AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:
Allen:

.....
eeuwige God, wees ons genadig
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
We gaan zitten

Zingen: lied/ psalm 92: ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’
1 en 3 allen, 2 cantorij
Inleiding op de dienst
Gebed
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst
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Lezing: Marcus 6: 30-44
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: lied 836 ‘O Heer die onze Vader zijt’ 1 cantorij, 2 en 3 allen
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Overdenking
Zingen: lied 418 ‘God schenk ons de kracht’ 1 cantorij, 2 allen
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en
afsluitend bidden wij het ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen en bloemengroet
Bereiding van de tafel
We gaan staan
Wij zingen als geloofsbelijdenis lied 665 ‘Om Christus’ wil zijn wij
verblijd’ 1, 3 en 5 allen, 2 en 4 cantorij
We gaan zitten
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

De Heer zal bij u zijn.
DE HEER ZAL U BEWAREN.
Verheft uw harten!
WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER!
Brengen wij dank aan de Heer, onze God!
HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.
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Tafelgebed: lied 388 ‘voor ieder van ons een plaats aan de tafel’
cantorij de verzen, allen refrein
We gaan staan
Zegen

Allen:

A - MEN

Nodiging
Delen brood en wijn
Degene die glutenvrij moeten eten, kunnen bij de tafel een
glutenvrije ouwel ontvangen.
Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
Wilt u blijven zitten tot aan het einde van de dienst? Onze
medewerkers zullen u uitnodigen uw plaats te verlaten en de
uitgang wijzen.
Collecte
De eerste collecte: Jeugddiaconaat
Jeugddiaconaat is 'het doen van barmhartigheid' voor en/of door
jonge mensen. Het jeugddiaconaat is éen
́ van de speerpunten van
de diaconie.
De jeugd is niet de kerk van de toekomst maar de kerk van nu!
De tweede collecte: voor de toekomst van de kerk in Haarlem
Bij de deur is de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te
geven. Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven
met de app ‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
Ook kunt U geld overmaken:
Diaconie: NL71 INGB 0004311459
Kerkelijk gemeente: NL29 RABO 0373711433
Vermeldt u dan even dat het is voor de collecte van deze zondag
Zomeravondmuziek
Vanavond is er in deze kerk een vesper met Kaspar Kröner, alt;
Quirine van Hoek, viool; Geerten van de Wetering, orgel
Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij (Protestantse Gemeente
Haarlem-Centrum)

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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