31 december ochtenddienst
Welkom
Om te beginnen
Lied 122: 1 en 2
Votum groet en drempelgebed
Lied 122: 3
Lied 967: 1
Gebed
Lied 967: 2,3
gebed
Lied 967: 4,5
Gebed
Lied 967: 6,7
Om te horen
Uitleg bloemschikking
projectlied
11 maart
Deze veertigdagentijd
worden wij weer ingewijd
naar het paasgeheim geleid.
Kyrie eleison
4. Dankbaar delen wat God geeft,
overvloed van brood en vis
als de gastheer Jezus is
Halleluja, Amen

https://nos.nl/artikel/2128685-we-blijven-veel-voedsel-weggooien-135-kilo-per-persoon.html
Gebed van de zondag
Lezing Jozua: 4: 19 – 5: 1, 10-12
19

Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en het
sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. 20Jozua richtte daar de twaalf
stenen op die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 21Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer
uw kinderen later vragen wat deze stenen betekenen, 22dan moet u hun het volgende vertellen:
“Israël is de Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23Want de HEER, jullie
God, heeft de Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals hij ook
de Rietzee voor ons heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. 24Want alle volken

op aarde moeten weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol
ontzag voor hem zijn.”’
51Toen de koningen van de Amorieten ten westen van de Jordaan en de koningen van de
Kanaänieten bij de zee hoorden dat de HEER de Jordaan had drooggelegd, zodat de
Israëlieten konden oversteken, sloeg de angst voor Israël hun om het hart en werden ze door
wanhoop bevangen.
10

Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in
de avond van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer. 11Al één dag na het
pesachoffer aten ze ongedesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land.
12
Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze
aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän.
Lied 753: 1,2 en 3
Lezing Johannes 6: 1, 4 – 15

61Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van
Tiberias genoemd). 4Het was kort voor het Joodse pesachfeest.
5

Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan
Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 6Hij vroeg dat om
Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7Filippus
antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje
brood te geven.’ 8Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9‘Er is hier
wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo
veel mensen?’ 10Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen
zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed
uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze
wilden. 12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de
overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13Dat deden ze en ze vulden twaalf
manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14Toen de
mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn
die in de wereld zou komen.’ 15Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en
hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
Uitleg en verkondiging
Lied 392: 1,2,3,4
Om op weg te zijn
Inzameling gaven
Gebeden
Slotlied 978: 1,2,3 en 4
Zending en zegen

