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Remonstranten Naarden-Bussum    zondag 19 maart 2023 

Voorganger: ds Pieter Lootsma 

Organist: Piet Philipse 

 

Liturgie 

Orgelspel  

Welkom en mededelingen  

Stilte  

Zingen    Lied  657: 1, 3 en 4   -staan-  

Votum   v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die trouw houdt in eeuwigheid 

en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Amen. 

Zingen    Antwoordlied  

Tot U, Heer, is ons hart gericht.  

Hier zijn wij open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht, tot stilt’en strijd;  

Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd. 

Amen. 

Gebed      -zitten- 

Zingen    Lied 944: 1 en 3 

Bijbellezing   Johannes 6: 1-15 

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel 

het Meer van Tiberias genoemd). Een grote menigte mensen volgde Hem, 

omdat ze gezien hadden welke tekenen Hij bij zieken verrichtte. Jezus 

ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor 

het Joodse pesachfeest. 
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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?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te 

stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: 

‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein 

stukje brood te geven.’ Een van de leerlingen, Andreas, de broer van 

Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee 

vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus zei: 

‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er 

waren ongeveer vijfduizend mensen. 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. Toen iedereen volop gegeten had 

zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, 

zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden 

met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 

Toen de mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden ze: ‘Hij moet 

wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze 

Hem wilden dwingen mee te gaan, om Hem dan tot koning uit te roepen. 

Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen. 

Zingen    Lied 653: 1, 2 en 4 

Overdenking  

Stilte  

Orgelspel  

Gebeden - stil gebed - 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. 
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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 

Zingen    Lied 904: 1, 4 en 5 

Zegen     De Heer zegene u en Hij behoede u, 

     De Heer doe zijn aangezicht over u lichten 

     en zij u genadig. 

     De Heer verheffe zijn aangezicht over u 

     en geve u vrede.  

Bij het uitgaan van de kerk wordt er gecollecteerd voor .. en de eigen kerk 

(50%/50%). 

 


