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welkom en mededelingen 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
eerste lied NLB Lied 723 
723:1 
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
Stilte 
 woorden aan het begin 
 
723:2 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 
mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar ’t land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 
Vandaag borduren we voort op afgelopen 
zondag 
 
Als inleiding op ons bidden zingen we het lied: 
“Heer, ik kom tot U “.  
Evangelische Liedbundel, lied 302 
1. 
Heer, ik kom tot U, 
hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu 
en reinig mijn hart. 
2. 
Met uw liefde, Heer, 
kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer, 
en maak alles goed. 
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3. 
Zie mij voor U staan, 
zondig en onrein. 
O Jezus, raak mij aan, 
van U wil ik zijn. 
4. 
Jezus, op uw Woord 
vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U. 
 
Gebed 
 
In de Bijbel lezen we Matteüs 13: 
 31-32Jezus gaf nog een voorbeeld aan de mensen. 
Hij zei: ‘Gods nieuwe wereld lijkt op een 
mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. 
Als iemand het zaait op zijn land, dan groeit er uit 
dat kleine zaadje een boom. Die boom is het grootst 
van alle planten. En de vogels bouwen er hun nest 
in.’ 
 
Samenzang NLB Lied 923: 1, 2, 3 
923:1 
Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote 
boom ontstond. 
923:2 
Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
923:3 
Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 
 
Overdenking “De kracht van het zaad”.  
 
Orgelspel 
 
Samenzang: NLB 1005: 1, 2, 3 
1005:1_NL 
Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 



 

 
. 
Onder het luisteren naar het lied “Stilte” van 
Sela gebruiken we thuis en in de kerk delen we 
in de gemeenschap met onze Heer 
   
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Gebed  
 
We zingen ons slotlied NLB lied 425 
425:1 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Wegzending en zegening 

 

1005:2_NL 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
1005:3_NL 
Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
We staan stil bij het overlijden van  
zr. P. Hoekstra – Streekstra 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Gebed voor we deelnemen aan de Maaltijd 
Samenzang NLB Lied 1005: 4, 5 
1005:4_NL 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
1005:5_NL 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Aan de tafel  

We gaan in onze gedachten terug naar  
 
de diakenen gaan rond met Brood en de  
Vrucht van de wijnstok 

 
Bij het breken van het Brood 
Ontvang, eet, gedenk, geloof dat het kostbare 
lichaam van onze Heer gebroken is tot een 
volkomen verzoening van al onze zonden. 
 
Bij het uitgieten van de Vrucht  
van de wijnstok 
Ontvang deze beker, drink daaruit, geef deze  
beker door, gedenk,  
geloof dat het kostbare bloed van onze Heer 
vergoten is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY

