
Orde van dienst zondag 14 maart 2021 –  PG Lekkerkerk (GoJ) – 10:00 u.

4e zondag van de 40 dagen
Thema: Meer dan genoeg om te delen

Welkom en mededelingen

Luisteren naar Psalm 122: 1 en 2
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=_WBs25GO4LQ

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
   toen men mij zeide: 'Gord u aan
   om naar des Heren huis te gaan!
   Kom ga met ons en doe als wij!'
   Jeruzalem, dat ik bemin,
   wij treden uwe poorten in,
   u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
   Jeruzalem, van ver aanschouwd,
   wel saamgevoegd en welgebouwd,
   o schone stede, die wij groeten.

2 Hoe zijn de stammen opgegaan!
   Hier gingen ons de voeten voor
   der pelgrims, die de Heer verkoor,
   hier, waar uw heilige muren staan!
   Jeruzalem, dat ik bemin,
   wij treden uwe poorten in
   naar 's Heren woord, om zijn naams ere!
   Zo is het Israël gezegd:
   hier zijn de zetels van het recht,
   de troon, waar David zal regeren!

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Luisteren naar Lied 217: 1, 2, 3 (cantor)

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren,
   Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
   bron die wij horen als wij tot Hem keren,
   vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
   voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
   zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
   God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven;
   hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
   land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
   oorsprong en toekomst.

Kyriëgebed

Luisteren naar Lied 217: 4 en 5 (cantor)

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
   ons doen en laten zuiveren en dragen,
   dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
   in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
   dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
   zijn Geest geleide ons en onze aarde
   naar de voltooiing.

Moment met de kinderen – Project Vertel het Maar – Jezus gaat ons voor
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Luisteren naar Van A tot Z
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=LltBkakvlOE

1 A van almachtig,
B van Bevrijder,
C is van Christus, 
Gezalfde van God.
D is van Dienaar,
E is van eeuwig,
F van Formeerder, 
Hij schiep het heelal.
Refrein

2 G van gekruisigd,
H is van hoeksteen,
I van Immanuël, 
God is met ons.
J is van Jezus,
K is van Koning,
L van zijn liefde, 
die Hij aan mij toont.
Refrein

3 M van Messias,
N is van ned'rig,
O is van opstanding, 
P van Profeet.
Q is van I.Q.: 
onze God is de slimste.
R is van rots
en S is van schild.
Refrein

4 T is van toevlucht, 
een veilige haven,
U van uniek, 
Verlosser is V.
W is de weg, 
X voor extra bijzonder.
IJ voor ijzersterk,
Z van Zoon van God.
Refrein

Refrein:
Van A tot Z bent U de hoogste Heer.
Alfa, Omega en zoveel meer.
Oneindig groot is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij!

Schriftlezingen

Oude Testament: Jozua 4, 19 – Jozua 5, 1 en Jozua 5: 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. 20 Jozua richtte daar de twaalf stenen op die 
ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 21 Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw kinderen later 
vragen wat deze stenen betekenen, 22 dan moet u hun het volgende vertellen: “Israël is de Jordaan 
overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23 Want 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. 24 Want alle volken op aarde moeten weten hoe 
machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.”’
1 Toen 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. 11 Al 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.
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Luisteren naar Heel Uw Koninkrijk – Sela
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=o3JNX9zT6zE&t=43s

Heel uw koninkrijk,
is Gods werkelijkheid.
ligt dichtbij,
is niet vergezocht.
Heel uw koninkrijk,
ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!

Deel je brood met de armen
en troost in elk verdriet.
Help de hulpeloze ander,
die de wereld niet ziet.
Laat de vluchteling maar komen,
van huis en haard beroofd.
Geef je hoop aan deze wereld,
als een daad van geloof!

Wie al oud is zal dromen;
wie jong is gaat het zien,
hoe het koninkrijk zal komen,
ook als velen niet zien.
Laat het Woord een helder baken,
voor heel je leven zijn.
Doe de wil van God de Vader,
totdat Jezus verschijnt!

Droog onze tranen en deel hier onze pijn.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij.
Kom bij ons wonen, voor altijd.

Heel uw koninkrijk,
is de koning te rijk;
viert het feest ter ere van God.
Heel uw koninkrijk,
is vol glorie en eer,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God!
waar wij stralen als sterren en dansen voor God

Evangelielezing: Johannes 6: 1 – 15

61 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. 4Het was kort 
voor het Joodse pesachfeest. 4 Het 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?’ 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 
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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.

Luisteren naar Gezang 463 (LvdK 1973): 1 en 3 (cantor)

1 O Heer die onze Vader zijt,
   vergeef ons onze schuld.
   Wijs ons de weg der zaligheid,
   en laat ons hart, door U geleid,
   met liefde zijn vervuld.

3 O vrede van Tiberias,
   o heuvels in het rond,
   waar Jezus in het zachte gras
   de mensen liefhad en genas,
   en in hun midden stond.

Preek

Meditatief orgespel

Luisteren naar Lied 653: 1, 2 en 7
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=0rqe384j1Gc

1 U kennen, uit en tot U leven,
   Verborgene die bij ons zijt,
   zolang ons 't aanzijn is gegeven,
   de aarde en de aardse tijd,-
   o Christus, die voor ons begin
   en einde zijt, der wereld zin!

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
   de spijze van de eeuwigheid;
   Gij zijt genoeg om van te leven
   voor iedereen en voor altijd.
   Gij voedt ons nog, o hemels brood,
   met leven midden in de dood.

7 O Christus, ons van God gegeven,
   Gij tot in alle eeuwigheid
   de weg, de waarheid en het leven,
   Gij zijt de zin van alle tijd.
   Vervul van dit geheimenis
   uw kerk die in de wereld is.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Luisteren naar Lied 657: 1 en 4 (cantor)

1 Zolang wij ademhalen
   schept Gij in ons de kracht
   om zingend te vertalen
   waartoe wij zijn gedacht:
   elkaar zijn wij gegeven
   tot kleur en samenklank.
   De lofzang om het leven
   geeft stem aan onze dank.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
   door vleugels van de hoop.
   Het stijgt de angst te boven
   om leven dat verloopt.
   Het zingt van vergezichten,
   het ademt van uw Geest.
   In ons gezang mag lichten
   het komend bruiloftsfeest.

Zending en Zegen         
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