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Dienst van de voorbereiding 

Ouderling Corry Brouwer 
heet iedereen van harte 
welkom. Staande zingen we 
lied 280: 1, 2, 3 en 4 “De 
vreugde voert ons naar dit 
huis”.   
Na bemoediging en groet 
gaat da. Yvonne Slik voor in 
het drempelgebed, waarin 
ook de dank wordt 

uitgesproken dat we hier 
konden komen. 
De psalm van deze dag 
is Psalm 92; wij zingen 
dan ook psalm 92: 1, 2, 
3 en 7 “Waarlijk, dit is 
rechtvaardig”.   
Het gebed om 
ontferming voor de nood 
in de wereld wordt 
gevolgd door een 

glorialied. de overgang van wanhoop naar 
gloria lijkt groot, maar deze horen wel bij elkaar. 
Het glorialied is lied 146c: 1 en 3 “Alles wat 
adem heeft love de Here”.   
 

Dienst van het Woord  
Gebed bij de opening van het Woord; dat wij 
het mogen verstaan met hart en ziel. 
 

 
Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 23: 1-6 
over de slechte herders en de 
goede koning die zal komen. 
Zingen lied 23c: 1, 2, 3 en 5 “Mijn 
God, mijn herder, zorgt voor mij”.   
Lezing uit het Nieuwe Testament: 
Marcus 6: 30-44 (in het Fries) over 
het teken van de vijf broden en 
twee vissen. Aansluitend wordt 
ook lied 383 (alle vijf verzen) in het 
Fries gezongen “Sân, dat wie 
tarikkend, fiif en twa”. 
 
Verkondiging 
Met het zomerweer van nu wordt er wellicht 
buiten gegeten of herinneren we ons een 
picknick van vroeger. Vanmorgen gaat het ook 
over een maaltijd in de openlucht. Marcus vertelt 
na moeilijke situaties (de moord op Johannes de 
Doper en de storm op het meer) over de menigte 
die naar Jezus kwam om te luisteren. Ook nu 
dreigt het mis te gaan als er niet genoeg te eten 
is voor de menigte. Jezus zag de mensen en 
werd met ontferming bewogen, dat wil zeggen 
het trof Hem in het hart. Marcus 
verwijst naar Jeremia: Jezus is hun 
herder. Hij geeft de mensen zicht op 
een goede toekomst. Opdracht aan 
de discipelen om eten uit te delen. 
Er zijn slechts vijf broden en twee 
vissen! 5, 12, 5000 zijn in deze 
geschiedenis symbolisch. Zo blijven er van het 
eten na het delen 12 manden vol over: voor elke 
stam van Israël één.   
Jezus is het brood van het leven; dat brood geeft 
Hij. De spijziging aan de oever van het meer van 
Galilea was al een avondmaal in andere vorm. 5 
en 2, samen 7 is volmaakt, niet alleen voor Israël, 
maar voor de hele wereld. 
Vroeger bestond er wel een zondag van 
voorbereiding voor het avondmaal; maar er is 
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niets anders nodig dan in het gras te gaan 
zitten en de handen op te houden. Ruimte is er 
voor alle mensen. De discipelen dachten met 
lege handen te staan, maar Jezus liefde was 
genoeg. 
“Om niet staat de tafel gereed” (Jan Wit). Het 
koninkrijk van God is dan al een beetje 
dichterbij gekomen. Amen. 
 
Na stilte volgt orgelmuziek. 
Zingen lied 869: 1, 3 en 5 “Lof  zij de Heer, ons 
hoogste goed”. 
 

Dienst van het delen 
Mededelingen door 
de ouderling van 
dienst. De bloemen 
gaan naar mevr. 
Reitsma-
Boesenkool. 
1e collecte:  
zending.  
2e collecte:  
onderhoud 
gebouwen. 
 
 
 
 

Dienst van gebeden 
Dank- en voorbeden worden gevolgd door stil 
gebed en het samen uitgesproken Onze Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Het slotlied is lied 993: 1, 2, 3, 4 en 7 “Samen 
op de aarde”. 

 

 
Hierna worden we 
heengezonden met de zegen 
van de Heer, aanvaard door 
een driemaal gezongen 
Amen. 
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