Orde van dienst
Zondag 2 augustus 2020
PKN dienst in de Dorpskerk te Zuidhorn

Voorganger: ds. Greetje Rol
Organist: Jan de Vries
Voorzanger: Catrien de Boer
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Inleidend Orgelspel
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Hartelijk welkom in deze viering! We zijn verheugd dat we weer
samen kunnen komen in de kerk, zij het met de nodige
maatregelen. Het is een gemis dat we vanochtend nog niet samen
kunnen zingen. Er wordt landelijk gewerkt aan een nieuw protocol
waarin duidelijk wordt onder welke omstandigheden samenzang
mogelijk is. Zolang we hier nog geen zekerheid over hebben worden
de liederen gezongen door een voorzanger. Met de tekst in deze
liturgie kunt u de liederen meebeleven. Ook is het mogelijk om de
liederen zachtjes en met gesloten mond mee te neuriën.
Welkom en mededelingen
- We gaan staan -

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.
De bemoediging
Ouderling:
Allen:
Ouderling:

Onze Hulp is…
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw is…
- We gaan zitten –

Moment van stilte
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Drempelgebed en kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de
wereld
Hoopvol Glorialied: lied 8b
1 Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
2 Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
4 Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
5 Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
Heer, hoe heerlijk is uw naam!
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
De groet
Voorganger:
Allen:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag
Introductie Vincent van Gogh
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Lied 8 uit de bundel van de Hervormde gemeente Zuidhorn

1. De zon is al op, de aarde trekt
haar mooiste kleuren aan.
De bomen hebben zich uitgerekt,
de nacht is afgedaan.
Een merel oefent zijn groet,
een vrolijk liedje: “het is goed”.
Wij zijn doorlicht van licht gewekt
de dag is opgestaan.
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2. De mensen doorkruisen stad en land
op zoek naar nat en droog.
Zij zijn in het daglicht aangeland
met dromen in hun hoofd.
Hoor hen, ze zingen een lied
van brood en rozen, wat al niet.
Ze lopen naar de overkant,
goed land is hen beloofd.
3. Ontwaakt in het licht, op weg gegaan,
zijn wij van groot tot klein.
Wij reiken elkaar verhalen aan,
en delen brood en wijn.
Een nieuw lied klinkt overal, weet jij waarvan het zingen zal?
Wij zullen leven, opgestaan,
en vrede, vrede zijn.
Tekst en melodie: Servaas Bellemakers

Lezing: Mattheus 13: 3-9 en 20-23
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Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging
eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een deel
van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 5Een
ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was,
en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon
doordringen. 6Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het
geen wortel had droogde het uit. 7Weer een ander deel viel tussen
de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. 8Maar
er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort,
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. 9Laat
wie oren heeft goed luisteren!’
Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het
woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. 21Het
schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze
vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen
ogenblik stand. 22Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn
zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse
bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat
het zonder vrucht blijft. 23Het zaad dat in goede grond is gezaaid,
dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook
rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels
dertigvoudig.’
20
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Eerste deel overdenking
Zingen: Lied 765: 1 t/m 3
1 Gij hebt met uw brede gebaren
de mensen gestrooid uit uw hand
en in de seizoenen der jaren
volmaakt Gij de oogst op uw land.
2 In deze onstuimige lente,
waarin heel de wereld bestaat,
verwekt Gij de elementen
en wie scheidt het goed van het kwaad?
3 En wie zal het zaad onderscheiden,
het zij tot verval of tot eer?
Uw regen geeft regen aan beide,
uw zon ziet op beide terneer.
Tweede deel overdenking
Zingen: Lied 765: 4 t/m 6
4 Heer, zijn wij het zaad van uw akker,
Gij doet ons ontkiemen tot graan.
Wij sliepen en Gij roept ons wakker,
Gij doet ons uit aarde ontstaan.
5 Wij groeien de aarde te boven,
wij rijpen in weer en in wind,
totdat Gij in garven en schoven
de mensen tezamen bindt.
6 En als Gij ons brengt in uw schuren
ten tijde der eeuwigheid,
o laat ons het dorsen verduren
waarmee Gij het graan onderscheidt!
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
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Mededelingen diaconie
Uittochtslied: lied 910: 1, 3 en 4
1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.
3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.
4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.
Zegen
Instructies over het verlaten van de kerk
Inzameling van de gaven in de schaal bij beide uitgangen.
De koffie na afloop houden we tegoed tot een later moment.
Misschien kunt u thuis iemand op de koffie vragen.
De diensten worden opgenomen en zijn later te zien via de websites
van beide gemeenten: www.dorpskerkzuidhorn.nl en
www.gastkerkpkn.nl.
Orgelspel
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