Orde van dienst op 13 juni 2021 in De Edenhof in Een
TOENADERING
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Intochtslied

216 : 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed:
Voorg.:
Gem:

Onze Hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Voorg.:
Gem:

Hoor ons aan, Eeuwige God,
Hoor naar ons bidden!

Voorg.:

Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die ons diepten peilt,
Blijf ons niet verborgen!

Gem:
Voorg.:
Gem:
Voorg.:
Gem:
Voorg.:
Gem:
Gem:

Wij herkenden U niet,
Wij zochten onszelf.
Gij heer vergeef ons!
Doe ons weer herleven
En maak ons weer nieuw,
Geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
Met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
En laat lichten uw aangezicht
AMEN

Vervolg intochtslied: Lied 216 : 3.
Inleiding
Kyriegebed
Glorialied Lied 146A: 1, 5 en 7
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Wij zingen en horen uit het Eerste Testament: Psalm 92
Zingen: Psalm (lied) 92 1

Uit de Bijbel: Lezen: Psalm 92: 6 – 8
Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
7
Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:
8
dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

Zingen: Psalm (lied) 92: 7 en 8
Schriftlezing: Marcus 4: 26 -34
En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de
aarde: 27hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook
al weet hij niet hoe. 28De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en
dan het rijpe graan in de aar. 29Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in,
omdat het tijd is voor de oogst.’
En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke
gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste
van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32Maar 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.’
30

33

Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die
konden begrijpen; 34hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was
met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

Muziek: lied 923

Preek
Zingen:

Lied

904: 2 en 5
GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden, stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk hardop)
Aandacht voor de collecte
Slotlied Lied 841: 1, 2 en 4
WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Zingen : lied 425

