
LITURGIE ZONDAG 25 JULI 2021 

     Welkom in de Dorpskerk!                                          

     Zesde zondag van de zomer 

     10.00 uur:  Ds. Roel van Oosten, Warnsveld 

                   Organist: Piet Cnosssen, Ambtsdrager: Jan de Bes 

                       Lector: Johan Mandemakers  

                                                  Zang: Els, Ineke, Freek, Harm 

                                                   

 

Inleiding op deze dienst: 

Het gaat vanmorgen over groei en misgroei. 
In de zomer is dat zichtbaar in de natuur, 
en daarnaast ook op alle mogelijke manieren 
in ons leven en samenleven, bijvoorbeeld 
met het Covid-19 virus of een ernstige 
aanslag. 
Alle ‘misgroei’ roept pijnlijke en lastige 
vragen op over het leven en het kwaad.  
Daarover gaat het vanmorgen in het 
leerverhaal van Jezus in het Evangelie van 
Mattheüs. 
Het gaat over zaad én onkruid, die samen 
opgroeien in de akker tot aan de oogst. 

 
Het gaat over de nauwe verwevenheid van 
goed en kwaad, in het spoor van de Messias 
en in het hele leven en samenleven. 
Volgens mij vertelt Jezus dit verhaal aan zijn 
leerlingen, opdat ze nuchter én mild zullen 
zijn, geen onnodige, verkeerde illusies zullen 
koesteren over zichzelf, over anderen en 
over dit leven én opdat ze open zullen staan 
voor het wonder van groei. 
Het is een verhaal van troost in lastige, en 
soms kwade dagen. 

 

 

Liturgie in deze dienst: 

 

Orgelspel 

We worden stil 

Gespeeld wordt: Ciaconna in d  van  

                           J. Pachelbell 

 

Welkom en mededelingen 

 

De kaarsen worden ontstoken 

 

Drempelgebed 

O: Gij die geroepen hebt ‘licht’ 
    en het licht werd geboren, 
    en het was goed en het werd avond en  
    morgen, tot op vandaag. 
    Gij die geroepen hebt ‘o mens’ 
    en wij werden geboren. 
G: GIJ DIE ONS TELKENS WEER ROEPT 
    OM OP TE STAAN, 
    EEN NIEUWE TOEKOMST    
    TEGEMOET, 
    U ZEGGEN WIJ DANK,  
    HEER ONZE GOD, 
O: omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
    die mij hebt gezien, eer ik werd geboren.  
G: AMEN 
 

We gaan staan 

 

Aanvangslied: samenzang 283: 1 

 

Groet en bemoediging: 

V: De Heer zal bij u zijn 

G: OOK MET U ZIJ DE HEER  

V: Onze hulp is in de naam van de            

     Heer 

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT    

     HEEFT 

 

Lied 283: koor 2 

                samenzang 4 

 

Iets over deze kerkdienst 

 

Smeekgebed 

 

Glorialied: 713: samenzang 1 

                           koor 2 

                           samenzang 3 

 

Gebed bij de opening van de Schriften: 

Lied 680: koor 1 en 4 

 

 



 

1ste lezing: Genesis 3: 1-7 

 

2de lezing: Mattheüs 13: 24-30 

 

Lied: 765: samenzang: 1                   
                  koor: 2  
                  samenzang: 3 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel  

 

Lied: 981: koor: 1                  

                  samenzang: 2  

 

Twee gedichten van Ida Gerhardt: 

 

OVER DE EERBIED 

   

 Gij moet het eenzaam laten 

 het zaad dat ligt te slapen 

 en dat al kiem gaat maken. 

 

 Dit eerstelingsbewegen 

 van leven binnen leven 

 vermijd het te genaken. 

 

 Laat het stil in zijn waarde 

 zaad in de donkere aarde; 

 zaad in de donkere aarde. 

 

 En het zal groen ontwaken. 

 

NAAR U 

 

Dit is de eerste schuchtere groei, 

een zich ontplooien naar het licht. 

Eéns is van liefde en geduld 

de tijd vervuld, - 

dan staat mijn stille tuin in bloei. 

En elk aandachtig bloemgezicht 

is toegericht 

naar u. 

 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze 

Vader 

 

Mededelingen, collecteaankondigingen 

en bloemengroet  

 

Slotlied: 423: samenzang: 1 

                        koor: 2 

                        samenzang: 3 

 

Zegen met gezongen Amen. 

 

Orgelspel 

Gespeeld wordt:  Prière a notre dame   

                            van L. Boëlmann 

 

Ook i.v.m. de uitzending blijven we 

zitten totdat het orgel is uitgespeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Stg. Kruispunt. Arnhem 
Kruispunt Arnhem is een kleine 

oecumenische organisatie voor de 

zwaksten in de samenleving, mensen die 

geen dak boven hun hoofd hebben, 

volstrekt eenzaam zijn of niet in staat zijn 

hun leven in te richten. Ze worden wel dak- 

en thuislozen genoemd. Kruispunt is een 

plek aan de Spoorwegstraat 13 in Arnhem 

waar deze mensen dagelijks binnen 

kunnen komen. Ze vinden er warme 

maaltijden, rust en aandacht. De diaconie 

collecteert vandaag voor hen. 

 

2. Kerkhuishouding 

    Werk pastorale Raad 

       
We wensen u een goede week! 


