
 

 

Liturgiebrief zondag 12 juni 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
9.00 uur: prop. mw. C. Zonnenberg 

19.00 uur: Jeugddienst met  
ds. P. van Veldhuizen 

 

 
ORDE VAN DIENST, ZONDAG 12 JUNI, 9.00 UUR 
 
VOORGANGER: Proponent mw. Corine Zonnenberg 
   uit Hardinxveld-Giessendam 
 
Thema: ‘Alles uit handen geven’  
 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 150: 1, 2  
- Stil gebed 
- Votum en Groet  
- Zingen: Gezang 465: 1, 5  
- Gebed om ontferming en de Heilige Geest  
- Gebodslezing 
- Zingen: Gezang 440: 1, 2  
- Gebed om de opening van het Woord  
- Kindermoment  
- Kinderlied: 5 broden en 2 vissen.  
https://www.youtube.com/watch?v=7YuCPd7zHvw  
- Schriftlezing: Marcus 6: 30-44 
- Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
- Verkondiging  
- Zingen: Gezang 44: 1, 2, 3   
- Dankgebed en voorbede 
- Collecte 
- Zingen: Gezang 473: 1, 2, 4 en 6   
- Zegen 
 

 
KINDERENNEVENDIENST EN CRECHE 
Er weer kindernevendienst. Voor de  kleinsten is er oppas. Welkom! 
  
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of 
via de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. 
Mogen we op u/jou rekenen? 

 
 

 
 
JEUGDDIENST ZONDAGAVOND 12 JUNI 
Op zondagavond 12 juni is er in de Dorpskerk weer een jeugddienst. 
Laat je verrassen door een aansprekend thema en mooie muziek. 
Voorganger is ds. Piet van Veldhuizen uit H.I. Ambacht. 
 
Op dit moment is er nog geen liturgie voor deze dienst beschikbaar. 
Mogelijk sturen we die komende dagen nog na. 
 
De dienst begint om 19.00 uur. Van harte welkom! 
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Schriftlezing, zondag 12 juni, 9.00 uur 
 
Marcus 6: 30-44 (NBV21)   
30De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem 
over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen 
onderwezen hadden. 31Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een 
eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want 
het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze 
zelfs niet de kans kregen om te eten. 
32Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar 
alleen te kunnen zijn. 33Maar hun vertrek werd opgemerkt, en 
velen herkenden hen; uit alle steden haastten de mensen zich over 
land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus 
en de apostelen. 34Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote 
menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als 
schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig. 35Toen er 
al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar Hem toe 
en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36Stuur hen 
weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek 
gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ 37Maar Hij zei: ‘Geven jullie 
hun maar te eten!’ Ze vroegen Hem: ‘Moeten wij dan voor 
tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te 
geven?’ 38Toen zei Hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga 
eens kijken.’ Ze gingen kijken en zeiden: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39Hij 
zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in 
groepen in het groene gras te gaan zitten. 40Ze gingen zitten in 
groepen van honderd 
en groepen van 
vijftig. 41Hij nam de 
vijf broden en de 
twee vissen, keek 
omhoog naar de 
hemel, sprak het 
zegengebed uit, brak 
de broden en gaf ze 
aan zijn leerlingen 
om ze aan de 
menigte uit te delen; 
ook de twee vissen  

 
verdeelde Hij onder allen die er waren. 42Iedereen at en werd 
verzadigd. 43Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar 
wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over 
was van de vissen. 44Vijfduizend mensen hadden van de broden 
gegeten. 
 
 
Liederen zondag 5 juni, 9.00 uur 

 
Psalm 150: 1, 2    

Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Gezang 465: 1, 5   

Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 

U zal ik eeuwig eren, 
die eeuwge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 

 
Gezang 440: 1, 2  

Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht: 
de dood van Christus voor de 
zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Die grond zal onverwrikt bestaan, 
als aarde en hemel ondergaan. 

Het is het eeuwige erbarmen, 
dat mijn besef te boven gaat, 
het zijn de liefdevolle armen, 
het is zijn hart, dat openstaat. 
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft 
die Hem het hart gebroken heeft. 

 



Kinderlied: Vijf broden en twee vissen  
Vijfduizend mensen waren 
Aan 't luisteren naar de Heer 
Maar op de derde avond 
Was er geen eten meer 
 
Er was nog wel een jongen 
Die iets te eten had 
Hij gaf het aan de Here 
Het was zijn hele schat 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 

Ja, Jezus deed een wonder 
Want Hij heeft alle macht 
Maar denk eens aan die jongen 
Die het bij Jezus bracht 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was niet eens zo veel 
Maar toen de Heer ze zegende 
Kreeg iedereen zijn deel 
 
Vijf broden en twee vissen 
Het was zijn hele schat 
Zou jij ze kunnen missen 
Als jij niets anders had 

 
Psalm 121: 1 en 4    

Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen.  

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 

 
Gezang 44: 1, 2, 3  

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 
2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 

Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

Gezang 473: 1, 2, 4 en 6 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze 
sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
6. Neem mijn zonden en mijn 
schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 

 
NOG EVEN HERINNEREN… 
aan twee bijzondere activiteiten. Doen u en jij mee? 
 
Vrijdagavond 17 juni Nacht van Gebed in De Rank 
 

Vanaf 20.00 uur bidden we voor 

vervolgde christenen wereldwijd, 

afgewisseld met samen zingen, 

informatie (o.a. filmpjes) over de 

vervolgde kerk, en ontmoeting met 

elkaar. Elk ‘heel uur’ begint er een 

nieuwe gebedsronde. 
 
Maandagavond 20 juni Israëlavond in de Dorpskerk 

 
Ds. Frank Heikoop, voorzitter van de 

organisatie ‘Christenen voor Israël’, komt 

met ons nadenken over ‘Gods trouw aan zijn 

volk Israël’. 

Vanaf 19.45 uur ontvangen we u en jou 

graag in de kerk. Om 20.00 uur beginnen we 

met het programma. Er zal ook een tafel zijn 

waar  mooie producten uit Israël worden 

aangeboden. Leuk om te bekijken en 

eventueel iets aan te schaffen. 


