Liturgie 02-08-2020 Protestantse Parkstadgemeente
VOORBEREIDING
Welkom

02.08.2020 BS

Ontsteken van kaarsen
Stilte
LB 89:1.3 Ik zal so lang ik leef bezingen in mijn lied
Bemoediging en groet:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de eeuwige
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Die trouw houdt voor altijd
Allen:
Die nooit zal loslaten waaraan zijn hand begonnen is
Voorganger: Die wij verwachten, op wie wij hopen
Allen:
Die ons ziet, die ons kent en hoort, die weet wat in ons leeft
Voorganger: Groet…
Allen:
Amen
Inleiding
Thema: Gods nabijheid raakt nooit op
Gebed aan het begin
We roepen tot U, zingende
LB 301-E
Zo loven wij U, zingende:
LB 315:1.2 Heb dank, o God van alle leven
HET WOORD
Gebed bij de opening van de schriften
Inleiding
Exodus 13,18-22
18Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken.
De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken.
Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te
zullen doen. ‘God zal zich jullie lot aantrekken,’ had hij gezegd, ‘en dan moeten jullie mijn lichaam van hier
met je meenemen.’
20Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam, aan de rand van de woestijn.
21De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende
vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken.
22Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.
19

LB 829:1.2.3 De liefde gaat ons voor

Overweging
Overweging deel 1

Matteus 14,13-17
Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de
mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land.
14Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken.
13

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen
plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te
kopen.’
16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’
17Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’
15

Overweging deel 2

Matteus 14,18-19
18Hij zei: ‘Breng ze mij.’
19En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden
en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij
gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen.
Overweging deel 3

Matteus 14,20-21
20Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze
twaalf manden vol.
21Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.
Kort orgelspel
LB 974:1.2.3.4.5 Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat
Ant-WOORD
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Mededelingen
Bloemen
Collectes
WEGZENDING EN ZEGEN
Slotlied: LB 316:1.4 Het woord dat u ten leven riep
Wegzending
Zegen
Nu en altijd.
Gezongen amen

