
Liturgie voor zondag 19 maart 2023, 4e van de 40dagentijd, 
Dorpskerk te Zoeterwoude 

Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Pim Oosterheert, diaken: Harry de 
Krijger, koster en geluid: Jan Hulsbos, orgel: Ineke Coenders 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Staande zingen we: Psalm 122:1  
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde schept 
   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
   en niet laat varen het werk van zijn handen 
Groet  Voorganger: De Heer is met u allen 
  Gemeente:    Zijn vrede is met u   (gemeente gaat zitten) 
 
Gebed  
 
Inleiding op de dienst 
 
Psalm 100:1, 2 en 4 
 
Gebed bij het openen van de Bijbel 
 
Psalm 78: 1 
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 16:4-15 (Bijbel in Gewone Taal) 

4-5Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jullie weer brood krijgen. Het zal als 
regen uit de hemel komen. Elke dag moeten de mensen dan genoeg brood verzamelen voor één 
dag. Alleen op de zesde dag moeten ze twee keer zo veel verzamelen en klaarmaken. Zo kan ik 
zien of ze zich houden aan mijn regels en of ze mij vertrouwen.’ 
6Mozes en Aäron zeiden tegen de Israëlieten: ‘Vanavond zullen jullie begrijpen dat het de Heer is 
die jullie uit Egypte weggehaald heeft. 7-8En morgenochtend zullen jullie zien hoe machtig hij is. 
De Heer heeft jullie gehoord. Jullie klaagden tegen ons, maar wij zijn onbelangrijk. Eigenlijk 
hebben jullie tegen de Heer geklaagd. Vanavond zal de Heer ervoor zorgen dat er vlees te eten is. 
En morgen zal er meer dan genoeg brood zijn. Want de Heer heeft jullie gehoord.’ 
9Daarna zei Mozes tegen Aäron: ‘De Heer heeft gehoord hoe de mensen protesteerden. Zeg 
daarom tegen het volk dat iedereen nu moet knielen voor de Heer.’ 10Aäron zei dat tegen het volk. 

Iedereen knielde, met zijn gezicht naar de woestijn. Toen verscheen de Heer in een wolk van 
stralend licht. 11Hij zei tegen Mozes: 12‘Ik heb gehoord hoe de Israëlieten protesteerden. Zeg tegen 
hen dat ze vanavond vlees zullen eten en morgen brood. Dan zullen ze begrijpen wie ik ben: de 
Heer, hun God.’ 
13Die avond kwamen er heel veel vogels aanvliegen. Ze kwamen in het kamp van de Israëlieten 
terecht. 

De volgende ochtend regende het zachtjes. 14Toen het droog werd, was de grond in de woestijn 
bedekt met een dun wit laagje. Het leek net of het gevroren had. 15De Israëlieten zagen het, maar 
ze begrepen niet wat het was. ‘Wat is dat?’ zeiden ze tegen elkaar. Mozes zei: ‘Dat is het brood dat 
de Heer jullie te eten geeft. 



Lied 806 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 6:25-36, 41-51 (Nieuwe Bijbelvertaling 2021) 

25Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent U hier 
gekomen?’ 26Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, 
maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. 27U moet geen moeite doen voor voedsel dat 
vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want 
de Vader, God zelf, heeft Hem die volmacht gegeven.’ 28Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe 
doen we wat God wil?’ 29‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft,’ 
antwoordde Jezus. 
30Toen vroegen ze: ‘Welk teken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. 
Wat kunt U doen? 31Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals 
geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32Maar Jezus zei: ‘Werkelijk, 
Ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het 
ware brood uit de hemel. 33Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven 
geeft aan de wereld.’ 34‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35‘Ik ben het brood dat 
leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal 
nooit meer dorst hebben. 36Maar Ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Me gezien.  

41De Joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het brood was dat uit de hemel was 
neergedaald. 42‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? 
Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is neergedaald?’ 43Jezus zei: ‘Houd op met 
protesteren. 44Niemand kan bij Mij komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem bij Me 
brengt, en Ik zal hem op de laatste dag laten opstaan. 45Het staat geschreven in de Profeten: “Zij 
zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem 
leert, komt bij Mij. 46Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen Hij die van God komt, 
heeft Hem gezien. 47Werkelijk, Ik verzeker u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. 48Ik ben het brood 
dat leven geeft. 49Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij 
gestorven. 50Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51Ik ben 
het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig 
leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’ 
 

Lied 687:1 en 3 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader 

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. 

 
Inzameling en opdracht van de gaven 
 
Staande zingen we: Lied 418:1 en 3 
 
Zegen   Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 


