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Orde voor de viering 

op zondag 12 juli 2020 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

 

Thema: ‘In goede aarde’ 

 

 Voorganger: Ds. Theunis Veenstra 

  Organist: Bram Hulsebos 

 

 

Voorafgaande aan de dienst staat het gedicht ‘Zondagmorgen’ op het scherm 

 

 Zondagmorgen 

 

Het licht begint te wandelen door het huis 

en raakt de dingen aan. Wij eten 

ons vroege brood gedoopt in zon 

Je hebt het witte kleed gespreid  

en grassen in een glas gezet 

Dit is de dag waarop de arbeid rust 

De handpalm is geopend naar het licht. 

 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

 

Voor aanvang van de dienst luisteren en kijken we naar:  

‘Neem mij aan, zoals ik ben’  https://www.youtube.com/watch?v=aA5I2bx-FVE 

 

Woord van welkom en mededelingen  

 

We luisteren naar: Bijeengeroepen uit onze huizen 

(Melodie: Lied 675, Geest van hierboven) 

 

Bijeengeroepen uit onze huizen, 

elk met ons eigen levenslied, 

zijn wij gekomen om weer te dromen 

van wat God in ons mensen ziet. 

Wij willen zingen van alle dingen, 

roepen uit donker, roepen om leven, 

roepen om licht om Gods woorden te zien. 

God zal ons horen, Hij schenkt het leven. 

Hij zal ons vragen antwoord te geven, 

samen te leven in zijn gloria. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=aA5I2bx-FVE
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Bijeengekomen, woord in ons midden 

samen zijn wij hier in Gods huis. 

Kleinen en groten, niemand verstoten, 

voor wie God zoekt is hier een thuis. 

Bidden en danken, stilte en klanken 

met elkaar delen, één zijn met velen 

en zingen keer op keer: Jezus is Heer. 

Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’. 

God in ons midden, verhoor ons bidden. 

Heel uw gemeente zingt: Halleluja.  

 

Bemoediging en groet:  

 

Vg: Onze hulp is in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest       

die de Eerste en de Laatste is,  

de Levende tot in alle eeuwigheid.  Amen  

  

Kyriëgebed  

 

Luisteren en kijken naar het New Life Groningen Choir: ‘Ik hou van jou’  

https://www.youtube.com/watch?v=7Psy_M16LN8 

 

Schriftlezing: Mattheüs 13:1-9,18-23   

 

Jezus is het huis uitgegaan en zit aan het meer. Er komen zoveel mensen bij 
Hem, dat Hij in een boot gaat zitten. De mensen blijven op de oever staan om 

naar Hem te luisteren. Jezus vertelt:  
 

‘Er was eens een boer die ging zaaien. Bij het zaaien viel er een deel van het 
zaad op een weg. De vogels kwamen het oppikken. Een ander deel viel op de 

rotsgrond. Daar was wel niet veel aarde, maar het begon toch te groeien Maar 
toen de zon scheen, verschroeide het. En omdat het geen wortel had, verdorde 

het. Een ander deel viel tussen de distels. Maar die verstikten het. Nog een 

ander deel viel in goede aarde. Daar groeide het goed op en leverde veel 
vruchten op. honderd, zestig, of dertig korrels per zaadje dat gezaaid werd. Wie 

oren heeft, moet luisteren.’  
 

Wanneer de leerlingen alleen zijn met Jezus, vragen ze: ‘Jezus, waarom gebruik 
je toch steeds beelden om iets te zeggen? Wij verstaan daar niets van.’ Jezus 

vraagt: ‘Begrijpen jullie het beeld van de zaadjes dan niet? En verstaan jullie al 
die andere beelden dan ook niet? Luister goed: de zaaier zaait eigenlijk het 

woord van God. Nu zijn er mensen die dat woord wel horen, maar meteen 
denken ze nog aan een boel andere dingen. En het woord dat in hen gezaaid 

was, krijgt geen kans. Net zoals de zaadjes op de weg die de vogels oppikken.  
 

Andere mensen horen dat woord en vinden het heel tof. Maar zodra ze merken 
dat andere mensen daar anders over denken, vergeten ze dat woord. Net als de 

https://www.youtube.com/watch?v=7Psy_M16LN8
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zaadjes die tussen de stenen terecht kwamen. Ze schieten op in een beetje 

aarde, maar omdat ze geen echte wortels hebben, drogen ze uit bij de minste 
zon.  

 
Nog andere mensen horen het woord, maar hebben zoveel andere zorgen in 

hun leven, dat je ze kunt vergelijken met een stuk grond vol distels. De zaadjes 
worden door de distels verstikt, en kunnen zo geen vruchten dragen.  

 

En dan zijn er de mensen die het woord van God horen. Dat kun je zien aan 
wat ze zeggen en doen. Ze zijn als goede vruchtbare grond. Als het zaad hierop 

valt, ontkiemt het, groeit het mooi en vormt het aren, waarin ongelooflijk veel 
graantjes zitten.’  

 

Luisteren naar ‘Groen ontluikt de aarde’  lied 625.  

  

Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan 

nu de zon de zaden roept om op te staan 

Liefde staat op, wordt wakker uit de dood 

Liefde draagt als koren, halmen vol en groot. 

 

Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods 

Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 

Diep in het graf is Hij de weg gegaan 

Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 

 

Zaad van God, verloren in de harde steen 

en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 

heen is de nacht, de derde dag breekt aan 

Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 

Overweging  

 

Luisteren naar Lied 978 in het Drents, couplet 1,2,4   

 

1. An Oe komp toe, Heer, hiel de wereld 

de eerde en wat daorop wost  

de steile bargen, diepe meren  

het vlakke veld, de donkre bos  

Van oe getuugt ze dag en nacht  

Oen hiele schepping is ien pracht. 

 

2. Ie roept het jonge leven wakker  

de hof bluit um het lege graf  

De rogge stiet hoog op de akker  

waorveur het zaod zien leven gaf.  

Een macht van korrels vormt tesaam  

een kostbaar brood ien uwen naam. 
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4. Laot dan mien hart an Oe beheuren  

en laot mi'j deur de wereld gaon  

mit lös de ogen en de oren 

Um al Oen tiekens te verstaon  

Dan wordt het leven geef en goed  

umdat de hemel mi'j begroet.  

 

  De kinderen van de kindernevendienst gaan naar het liturgisch centrum. 

  

Dienst van de Gebeden, waarbij iedere gebedsintentie wordt beëindigd met: 

 

Zo bidden wij dan, en zingen: 

(Zingend, alleen door voorganger): 

‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’. Lied 367e  

 

Stil Gebed 

 

Onze Vader 

 

Zegen, gevolgd door het luisteren naar ‘Als de liefde maar blijft winnen’,  

door Daniël Lohues.  https://www.youtube.com/watch?v=QaNTnBqZKRM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaNTnBqZKRM

