Verlangen naar geloof
Brood uit de hemel

Viering van Woord en Gebed
1 augustus 2021

Voorganger: Josephine van Pampus
Lector: Annemieke Thomas
Projectkoor o.l.v. Frank Kooiman
Piano en orgel: Sieb van de Weide
Koster: Ab Olthof
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MUZIEK

BEGROETING
GEBED OM ONTFERMING
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EERSTE LEZING uit Exodus 16, 2-4
Toen ze in de woestijn waren, begon heel de gemeenschap van de
Israëlieten te morren tegen Mozes en Aäron. De Israëlieten zeiden
tegen hen: ‘Waren we maar door de hand van de heer gestorven in
Egypte, waar we bij de vleespotten zaten en volop te eten hadden. U
hebt ons alleen maar naar de woestijn gebracht om al deze mensen
van honger te laten omkomen.’ Toen sprak de HEER tot Mozes: ‘Ik zal
brood voor u laten regenen uit de hemel. De mensen moeten er
dagelijks op uit gaan en de hoeveelheid voor één dag verzamelen. Dan
kan Ik vaststellen of ze mijn leiding willen volgen of niet.
Lector: Zo spreekt de HEER
Allen: Wij danken God
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LEZING UIT HET EVANGELIE volgens Johannes 6, 24-35
Toen Jezus nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet, stapten ze
in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om Jezus te zoeken. Ze
vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen Hem: ‘Rabbi,
wanneer bent U hier gekomen?’
Jezus gaf ten antwoord: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet
omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten.
U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever
van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de
Mensenzoon u zal geven; want op Hem heeft de Vader, God zelf, zijn
zegel gedrukt.’ Daarop zeiden ze: ‘Wat moeten we doen als we de
werken willen verrichten die God van ons vraagt?’ Jezus gaf hun ten
antwoord: ‘Dit werk vraagt God van u: dat u gelooft in Hem die Hij
gezonden heeft.’ Daarop zeiden ze: ‘Maar U, welk teken verricht U dan
wel? We willen zien om U te kunnen geloven. Op welk werk kunt U
zich beroepen? Onze voorouders hebben in de woestijn het manna
gegeten, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te
eten.’ Jezus hernam: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het
brood uit de hemel gegeven; mijn Vader is het die u het brood uit de
hemel geeft, het echte. Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de
hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.’ ‘Heer,’ zeiden ze, ‘geef
ons dat brood dan, voor altijd.’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood
om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en
wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.
Lector: Zo spreekt de Heer
Allen: Wij danken God
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OVERWEGING

INTERMEZZO

MEDEDELINGEN EN BLOEMENGROET
VOORBEDEN
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ONZE VADER
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

VREDESWENS

SLOTGEBED en ZEGENBEDE
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NASPEL

9

10

11

*zandwijzer*
Open Kerk:
Zaterdag van 11:00 tot 15:00 uur
Helaas komen door de Corona maatregelen, tot nadere berichtgeving, de
stiltevieringen op dinsdagmiddag te vervallen.
De tekst van de overweging kunt u, indien deze is aangeleverd, nalezen op
onze site.
Voor recente berichten en alle overige informatie verwijzen we u ook naar
onze site.
Collecte:
Uw bijdrage met betrekking tot de collecte is ook welkom op
rekeningnummer ………… t.n.v. ……………. te ……………..
Geloofsgemeenschap Sint Franciscus Xaverius
Behorend tot Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort
Adres: 't Zand 31, 3811 GB AMERSFOORT
Telefoon: 033-4721705
E-mail: secretariaatsfx@gmail.com
Website: xaveriusamersfoort.nl
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