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In deze dienst nemen we afscheid van een tweetal ambtsdragers, Leen Slegers en Edwine Muller-Buschman.
Er is ook weer solozang. Misschien wilt u thuis meezingen (of de teksten meelezen)? Een deel van de teksten
staat op het scherm. Daarnaast kunt u uw eigen liedboek gebruiken. Als u daar niet over beschikt, kunt u een
liedboek van de Bergkerk lenen! Neem dan contact op met Leonore Brons (360 62 84).
Centraal staat het verhaal over het delen van brood en vis van vele mensen zittend op het gras uit Johannes 6.
Dit doet denken aan de grazige weiden en de zorgende herder van psalm 23.
In de voorbeden zal ook aandacht zijn voor (de biddag voor) gewas en arbeid.
De dienst wordt uitgezonden via Kerkomroep (www.kerkomroep.nl of de App Kerkomroep).
En (met beeld!) via ons eigen Youtubekanaal Wijkgemeente Den Haag-West
Ook op dit kanaal kunt u de diensten live of later meevieren. Zoek op Youtube naar Wijkgemeente Den HaagWest en u vindt onze uitzendingen of tik dit webadres in: www.tiny.cc/DenHaagWest

Klokgelui
Orgelspel over lied 216 : ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
Welkom
Moment voor de kinderen, waarbij de kinderkaars wordt aangestoken
Lied 23c, vers 1 en 2, ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
Bemoediging en drempelgebed:
ambtsdrager:
Wij zoeken onze hulp bij de Heer,
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft.
ambtsdrager:
Dat wij worden vervuld van geloof en goede moed, van eenvoud en vrede.
allen (in kerk en thuis): Amen.
Lied 23c, vers 5
Smeekgebed
Lied 836, vers 1, 2 en 3, ‘O Heer die onze Vader zijt’
Schriftlezing: Johannes 6: 1-15
1 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.
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 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.
Lied 392, ‘Wie kent de eenvoud van het breken’
Overdenking
Piano-improvisatie bij lied 608, ‘De steppe zal bloeien’
Afscheid en verdergaan
Inleidende woorden
Afscheid van ambtsdragers Edwine Muller-Buschman en Leen Slegers
De ambtstermijn van Aaltje Visser, ouderling voor het pastoraat, wordt met vier jaar verlengd.
Lied 972, vers 5
Mededelingen
Dankgebed, voorbeden en stil gebed we sluiten onze gebeden af met het ‘Onze Vader’ (waarbij de klok wordt geluid)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 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.
Lied: ‘Leven dat er wezen mag’ (lied 263 uit de Oecumenische liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’;
tekst: Margryt Poortstra; op de wijs van lied 221 uit het Liedboek)
Gij, die aan ons beloofde er te zijn,
ons uit het land van nacht en angst geleidde,
laat ons niet achter in de doodswoestijn.
Sta ons, als wij op zoektocht zijn, terzijde.
Verzacht in ons de bange levenspijn.
Laat onze harten zich in U verblijden.
Leer ons, als eens, te leven bij de dag.
Neem van ons weg de ongeruste zorgen.
Geef ons het leven dat er wezen mag.
Maak dat wij uitzien naar de nieuwe morgen.
Breek in ons uit als een bevrijde lach.
Gij hebt ons lief, in U zijn wij geborgen.
Zending en zegen (met gesproken ‘Amen’ door mensen in de kerk en thuis)
Orgelspel over lied 747: ‘Eens komt de grote zomer’

