
Zondag 13-6-2021 Noordeloos, Na Trinitatis V 

 

Mededelingen 

 

Lied 273 : 1, 4, 5 

1 Loof God, die zegent al wat leeft, 

 der heemlen Heer is Hij, 

 die tussen ons zijn woning heeft. 

 Die ver is, is nabij. 

 

4 Loof God, want Hij spreekt onze taal, 

 Hij troont op onze lof. 

 In woord en doop en avondmaal 

 houdt Hij bij ons zijn hof. 

 

5 Loof God, die ons aan tafel vraagt, 

 loof bruid, uw Bruidegom. 

 Ik loof U die mijn leven draagt, 

 o lieve God, ik kom. 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed 

 

Lied 27 : 1, 2 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

 Waar is het duister dat mij onheil baart? 

 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

 in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

 Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

 en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

 ik ken geen angst voor nood en overval: 

 het is de Heer die mij behouden zal. 

 

2 Één ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 

 dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 

 Hem dagelijks te loven met gezangen, 

 te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 

 Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 

 Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 

 aanschouwende hoe schoon en zuiver is 

 zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 

Kyriegebed 

 

Lied 302 : 1 

1 God in den hoog' alleen zij eer 

 en dank voor zijn genade, 

 daarom, dat nu en nimmermeer 

 ons deren nood en schade, 

 God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

 Hij heeft de vrede weergebracht; 

 de strijd heeft thans een einde. 

 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

Gebed voor de zondag 

 

Kindermoment 

 



Eerste lezing uit Ezechiël 17:22-24 

22 Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, 

een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. 23 Op de 

hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en 

een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, 

alle soorten vogels die er zijn. 24 En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, 

het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat 

verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik 

doen.”’ 

 

Lied 92 : 7, 8 

7 Zoals de cederbomen 

 hoog op de Libanon, 

 staan bij de levensbron 

 de nederige vromen. 

 Die in Gods huis geplant zijn, 

 zij bloeien in Gods licht 

 als palmen opgericht. 

 Hun lot zal in zijn hand zijn. 

 

8 Zij zullen vruchten dragen 

 voor 's Heren heiligdom 

 tot in hun ouderdom, 

 tot in hun grijze dagen. 

 Welsprekend is hun leven: 

 God is hun heil, hun rots! 

 Ik loof de daden Gods, 

 zijn recht is hoog verheven. 

 

Tweede lezing uit Marcus 4:26-34 

26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de 

aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, 

ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de 

aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de 

sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ 

30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis 

kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle 

zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het 

het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn 

schaduw kunnen nestelen.’ 

33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die 

konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was 

met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 181 

1 Een heel klein zaadje waait weg op de wind. 

 Het ligt verloren op de straat 

 en niemand die het vindt. 

 

2 Zo'n heel klein zaadje dat vang je in je hand. 

 Je dekt het met de aarde toe; 

 dan slaapt het in de grond. 

 

3 Zo'n heel klein zaadje wordt wakker van het licht. 

 Het groeit de grond te boven, 



 het warmt zijn gezicht. 

 

4 Zo'n heel klein zaadje is liefdevol gepoot. 

 Dan loopt het uit en wordt een boom, 

 een boom, zo sterk, zo groot. 

 

5 Zo'n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak, 

 tot alle vogels zingen 

 in hun grootse onderdak. 

 

6 Zo'n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk: 

 het groeit en wordt voor iedereen 

 een schuilplaats wereldwijd. 

 

7 Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart. 

 Het wordt van alle liefde groot, 

 het groeit, als je volhardt. 

 

(Pastorale mededelingen) 

 

Voorbeden en "Onze Vader" 

 

Lied 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 

 ten allen tijd gerust en stil 

 alleen van zijn genade. 

 

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. 

 

Zending en zegen 

 

Aan de deur bij….. 


