de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde,
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.
AMEN

Orde van dienst voor de 4e Lijdenszondag
op 14 maart 2021 in de Moriakerk
Aanvang: 09.30 uur
Predikant: Kandidaat Mevr. M. Eikelenboom
Organist: Ko Koole

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen aanvangslied: Lied/Psalm 146c: 3 en 4
Welgelukzalig is ieder te noemen

Stil Gebed

• lied:

‘k heb Jezus nodig, heel mijn leven

Bemoediging
Gebed om de wijsheid met de Geest bij de opening van
de Bijbel
Zingen: Lied/Psalm 122: 1

1e Schriftlezing: Johannes 6: 1 t/m 15 (NBV)

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

1

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel
het Meer van Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde
hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3
Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was
kort voor het Joodse pesachfeest.

Kindermoment:
• Inleiding
• Filmpje
• Wat geloven wij in de kerk?
Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
1

2

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?’ 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te
stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde:
‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet
voldoende zijn om iedereen een klein stukje
brood te geven.’ 8 Een 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?’ 10 Jezus zei: ‘Laat
iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en
ze gingen zitten; er waren ongeveer
vijfduizend mannen. 11 Jezus 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. 12 Toen
iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de
overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13 Dat deden
ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf
gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken
dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in
de wereld zou komen.’ 15 Jezus 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.
2e Schriftlezing: Matteüs 25: 37 t/m 40 (NBV)
37
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te
drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien
dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

Zingen: Lied 836: 2, 3 en 5
Geef dat uw roepstem wordt gehoord

Preek

Zingen: Lied 534: 1 en 3 Hij die de blinden weer liet zien

Gebeden

Zingen slotlied: Lied 923: 1, 2 en 3 Wil je wel geloven

Zegenbede

Orgelspel
Collecte
De 1e collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk en diaconie. U kunt
als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle NL 02 RABO 0314413588
of College van kerkrentmeesters NL 57 RABO 0314400958
De 2e collecte bij deze dienst is bestemd voor: Binnenlands diaconaat
U kunt als kijker thuis aan deze collecte meedoen door uw gift over te maken op:
Diaconie Protestantse Gemeente Westkapelle
NL 02 RABO 0314413588
Wilt u bij de gift vermelden: “Collecte” en de “datum” van de kerkdienst.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Deze Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

3

4

