
 
ORDE VAN DIENST 

6e zondag na Epifanie 
14 februari 2021 

Thema: Geloven in delen 
Voorgangers: mw. Evelien Vrolijk (consulent Kerk in Actie) en ds. Marloes van Doorne 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Laudate omnes gentes 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer. 
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer. 

Sing praises all ye peoples, sing praises to the Lord 
Sing praises all ye peoples, sing praises to the Lord 

Kom prys Hom alle nasies. Kom sing, kom loof die Heer! 
Kom prys Hom alle volke. Kom sing, kom loof die Heer! 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Franciscaanse zegenbede 

Zingen  Maak ons hart onrustig - Opwekking 805 
Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 



Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid. 

Voor de kinderen 

Lezen   Johannes 6: 1-15 
door Cor Hofstra 
Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias ge-
noemd). Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen 
hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort 
voor het Joodse pesachfeest. 
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 twee-
honderd 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 gerstebro-
den en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 1Jezus zei: ‘Laat ie-
dereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend 
mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de men-
sen 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 gerstebro-
den die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 
‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze hem wilden dwin-
gen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de 
berg, alleen. 

Zingen  Wij delen - Kerk in Actie 
Wij delen geloof, wij delen de hoop, 
die wij ontvangen van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort. 
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, 
totdat het een overvloed wordt. 

Wij delen met jou en met iedereen, 
de hoop en de liefde van God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort. 
Zo mogen wij delen met handen en hart 
totdat het een overvloed wordt. 

Wij delen ver weg, wij delen dichtbij, 
één kerk, één wereld, één God. 
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort. 
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag 
als delen een deel van ons wordt. 



Overdenking 

Orgelspel 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Muziek  The Blessing 

Wegzending en zegen 

Amen   Masithi amen - Lied 872 
Masithi - Amen, siyakudumisa. 
Masithi - Amen, siyakudumisa, 
Masithi - Amen, Bawo, Amen, Bawo, amen, siyakudumisa. 

Zing Amen. Wij prijzen God. 

Aankondiging collecte 40-dagentijd


