Liturige 15 mei

9:30

Hans te Winkel

lied 215: 1, 2, 5, 6
stilte
votum en groet
gebed
psalm 149: 1, 3
Exodus 16: 11-18
De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen:
“Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen
jullie inzien dat Ik, de HEER, jullie God ben.”’
Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp neerstreken, en
de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de
woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. ‘Wat is
dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen
hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten geeft. De HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan
verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem
in de tent woont.’ De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het
namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld
hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen als hij nodig had.
Nieuw liedboek 837: 1, 2 Iedereen zoekt u, jong en oud

Johannes 6:60-66
Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dat zijn harde woorden, wie kan daarnaar
luisteren?’ Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je
hieraan? Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar Hij eerst was? Het
aardse bestaan leidt tot niets, het is de Geest die levend maakt. Wat Ik gezegd heb is vol van Geest
en leven. Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet
geloofden en wie Hem zou uitleveren. ‘Daarom heb Ik jullie gezegd,’ zei Hij, ‘dat iemand alleen bij
Mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ Toen trokken veel leerlingen zich terug en
gingen niet verder met Hem mee.
Nieuw liedboek 837: 3, 4
preek
lied 978: 1, 4
overlijden
lied 247: 1, 4
gebed

slotlied 975: 1, 2, 3
zegen
(collecte bij de uitgang)

