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4 maart 2018 

Thema: Het voorbeeld van het zaad 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Lied 216 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 25a 
1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 

2. Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Projectlied ‘In goede aarde’ 
3. Valt het zaad niet in de aarde 
maar belandt het op een steen, 



zal het nooit een plantje worden, 
want dat zaad verdroogt meteen. 
Maar het zaad in goede aarde 
zal als plantje verdergaan, 
groeit en bloeit en geeft ten slotte 
handenvol met prachtig graan. 

Lezen   Jesaja 55: 6-13 
door Manon Sluijter 

Zingen  Psalm 65: 1 en 5 
1. De stilte zingt U toe, o Here, 
in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

5. Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 

Lezen   Matteus 13: 1-9; 18-23 

Zingen  Lied 764: 1, 2 en 6 
1. Een zaaier ging uit om te zaaien, 
hij zaaide zo wijd als de wind, 
zo wijd als de winden waaien 
waar niemand een spoor van vindt. 

2. Een deel van het zaad ging verloren, 
een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van te voren 
de weg van het zaad in de schoot. 

6. O zaaier, ga uit om te zaaien 
de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond! 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Wat bezielt je? De kracht van uw liefde 
door Mirjam van Hoorn 
1. Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart, verander mij. 
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer, ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 



Refrein  
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 

2. Heer, kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. Refrein  

In Memoriam Diesmer Liewerink 
Zingen  Als een hert dat verlangt naar water 
Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Collecte  

Slotlied   Lied 978: 1, 2 en 4 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

Wegzending en zegen ‘3x Amen’ 


