
 

 

 

Tiende jaargang  nr. 40                          10e zondag van de zomer                         Zondag 23 augustus 2015 
Liturgische kleur: groen, kleur van hoop, groei en toekomst  

      Voorganger: mw.ds.H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Arma vd Vliet                                       Diaken:    Gerard Veraar          
Koster: Evert Jan vd Water             Organist:  Dick Ridder  

Lector: Geertje Schootstra 

Er is geen kindernevendienst /oppasdienst 
 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

                                   Mw. M.L.K. van Driel-Schelke, Berkenlaan 14 

 

Meeleven met elkaar: mw. M. de Groot, Alewijnlaan 10 verblijft in de Brug(Tergooi-Hilversum) 

 

Agenda:   Zondag 30 augustus, 10.00 uur, mw ds H.M. Ploeger 

                        Woensdag 2 sept.10.00 uur – “koffie met de krant” – kring, consistorie 

 

Lied van de zondag: Lied 718 

                                       Orde van dienst 

Welkom en mededelingen   moment van stilte      we gaan staan 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Zingen:   Psalm 84: 1 en 2 

Bemoediging  en  Groet                                                                                                 

Drempelgebed 

 

Zingen:             Psalm 84 : 6                                        we gaan  zitten 

Gebed om ontferming met 
 

 

 
 

Zingen:                     Lied 117 d 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 



Lezing: Marcus 8 : 1 tm 21        HET TWEEDE TEKEN VAN DE BRODEN 

81 Toen er op een keer weer een grote menigte 

bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep 

hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2 ‘Ik 

heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu 

al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. 
3 Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, 

zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn 

immers van ver gekomen.’ 4 Zijn leerlingen 

antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in 

deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen 

voorzien?’ 5 Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden 

hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 6 Hij zei 

tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan 

zitten; hij nam de zeven broden, sprak het 

dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de 

leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en 

dat deden ze. 7 Ze hadden ook een paar kleine 

vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over 

uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8 

De mensen aten tot ze verzadigd waren; de 

leerlingen haalden op wat er van het eten 

overschoot: zeven manden vol. 9 Er waren 

ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij 

hen weg. 
10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in 

de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. 11 

Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze 

begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de 

proef te stellen, verlangden ze van hem een teken 

uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en 

zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een 

teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker 

geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan 

waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer 

naar de overkant. 
14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee 

te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de 

boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je 

voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de 

zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met 

elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij 

dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover 

dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan 

nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn 

jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, 

maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen 

niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel 

manden vol stukken brood jullie hebben 

opgehaald toen ik vijf broden brak voor 

vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 

‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend 

mensen, hoeveel manden vol stukken brood 

hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ 

antwoordden ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie 

het dan nog niet?’ 

L.: Zo spreekt de Heer    G.: Wij danken God 

Zingen:    Lied 390  - Het brood in de aarde gevonden 
Als het evangelie van deze zondag vertelt over het teken van het brood, kan daarbij dit lied over het dagelijkse 

brood worden gezongen. Opvallend in deze tekst van Huub Oosterhuis is dat de eerste drie strofen bestaan uit 

een opsomming van beelden: tien keer wordt aan het brood een betekenis gegeven. Pas vanaf de vierde strofe 

lezen we ‘normale’ zinnen. Zo ontstaat poëtisch een spanningsopbouw. De eerste strofe vertelt over het 

dagelijks brood, door mensenhanden gemaakt. In de tweede strofe wordt dat brood een beeld van ons leven: 

oorlog en vrede, liefde en dood. Dan wordt het beeld weer verder aangescherpt: in de derde strofe is het ons 

lichaam, ons leven. In de volgende strofe verschuift de betekenis verder: als wij dat brood samen delen, delen 

wij ons mensenbestaan. Tenslotte wordt in de laatste strofe Christus aangesproken: Hij deelt zichzelf aan ons 

in het brood. Nu is het sacrament van de eucharistie, het avondmaal aan de orde. Daarin wordt het brood, door 

mensenhanden gemaakt, tot brood des levens. 

Albert de Klerk (1917-1998) schreef een eenvoudige melodie, die niet te snel moet worden gezongen: in een 

matig tempo met 80 kwartnoten per minuut. Tekst en melodie werden in 1965 geschreven in opdracht van de 

KRO t.g.v. het veertigjarig bestaan van deze omroep.   (uit: De Eerste Dag, Pieter Endedijk) 

Verkondiging 
Zingen:               Lied 1005 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed ,  “Onze Vader”(369d) 

Collecten:     1. Diaconie  2. Kerk        Slotlied(staande):      Lied 981 

ZEGEN – beantwoord met gezongen AMEN 
 
 

Meldpunt voor zaken  zondagsbrief:  uiterlijk woensdagavond 20 uurAanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

mailto:ger.kerk.loosdr@gmail.com

