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Inleiding

De paniekzaaier
Zondag 19 juli
Bijbellezing: Matteüs 13:24-30.36-43, Jesaja 4-:12-25
Voorganger: Ds. Fred van Helden

Na de gelijkenis van de zaaier wordt het meteen moeilijk.
Want behalve al het goede dat is en groeit, is er ook zoveel
niet goed. Onrecht. racisme, sexisme etc. Waar komt dat
vandaan en hoe moeten we ermee omgaan? Het groeit als
onkruid tussen de goede planten.
We hebben misschien de neiging om zelf te oordelen wat
onkruid is en wat we willen behouden. Jezus leert ons dat
we ons niet bezig moeten houden met wat slecht is, maar
zelf moeten groeien naar ons ware potentieel...

Ontmoeten
Muziek

• Mededelingen
• De kaarsen worden aangestoken / Moment van stilte
Er is ook gelegenheid om thuis een kaars aan te steken

• Bemoediging en groet

Onze hulp is de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand eens begon
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
AMEN

Zingen / muziek –. In de veelheid van
Orgel/piano: Liedboek 2013, 283 vs 1, 2, 4

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt
2. En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

geluiden

• Inleiding
Kyriëgebed

Zingen / muziek – Hou vol!
Muziekgroep: Opwekking 798 .

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland
voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars
bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft
beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons,
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons
voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop
wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Kinderen in het midden

Thuis met kinderen vieren
Hofkerk

hofkerk-delft.nl/jeugd/

Zingen / muziek –.
Orgel/piano: Liedboek 2013,

Credo

Ik geloof in God
die ik om de grootheid
niet bevatten kan,
maar waarnaar ik tastend
op zoek mag zijn,
mijn leven lang.
Ik geloof dat mijn begin,
-net als alle beginvan God kwam en dat ik
daarom eeuwig ben.
Ik geloof dat vele wegen
begonnen in God,
heenleiden tot God.

Daarom zie ik mijn weg
als één van de vele.

Daarom ook is het goed
op andere wegen
een stukje mee te gaan
om zo ook samen
op weg te zijn.

Ik geloof niet
in de ene en enige weg
waarop sommigen
vanuit angst te verliezen
de toekomst overweldigen
en in bezit nemen
en daarmee andere wegen
tot God afsluiten
en medemensen uitsluiten.

Ik geloof in onze opdracht
verschillende wegen te gaan
en ieder voor zich
de eigen weg te vinden.
Ik geloof dat God gelooft
in zoekers,
als ze durven vinden.
Zo geloof ik dat God
in mij gelooft
en dat ik altijd opnieuw weer
vinden zal!

Zingen / muziek –.
Orgel/piano: Liedboek 2013, 86, vs 4, 5

4. Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
5. Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen



NBV

24Hij

Bijbellezing – Matteüs 13:24-30.36-43,

hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het
koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op
zijn akker uitzaaide. 25Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn
vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok
weer. 26Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te
dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 27De knechten
kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen
goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan
vandaan?” 28Hij antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.”
De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid
tussenuit wieden?” 29Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden
jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. 30Laat beide
samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het
oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid,
bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het
graan bijeen in mijn schuur.’”’

36Daarop

stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn
leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de
gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37Hij
antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de
Mensenzoon, 38de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn
de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen
van het kwaad, 39de vijand die het zaait is de duivel, de oogst
staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de
engelen. 40Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het
vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze
wereld: 41de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en
ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben
gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42en
hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en
knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk
van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed
luisteren!

Zingen / muziek – Lied van geloof, hoop
Voorgelezen: Zangen van zoeken en zien 189

en liefde

1. Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof,
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt;
in het verborgen wordt iemand geraakt,
iemand groeit uit tot een stem
en iemand gaat spreken en brengt met een woord
de taal van de leugen tot zwijgen.

2. Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop,
licht in de ogen, vonken verwachting
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt;
in het verborgen wordt iemand bevrucht
iemand groeit uit tot een lach
en iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.
3. Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde
passie beweging, hart voor de mensen
en voel dan wat soms met mensen gebeurt;
in het verborgen wordt iemand bezield,
iemand groeit uit tot een vuur
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon
versteende gevoelens tot leven.

Overdenking

Zingen / muziek – Een roep een stem uit vele talen
Gemeentezang Project:(melodie De dag door uwe gunst ontvangen.
Liedboek 2013, 248)

1. Een roep, een stem in vele talen
klimt van de mens tot U, de Heer,
een bidden dat zich blijft herhalen
daar waar het dag wordt telkens weer.
2. Gebeden stijgen allerwegen
in eensgezindheid wereldwijd.
Om Uw nabijheid en Uw zegen
voor naasten in verbondenheid.
3. En over bergen en door dalen
gaat ook ons lied de wereld rond,
weerklinkt als echo vele malen,
een etmaal lang van mond tot mond.

4. Zo vormen wij een kring van bidden
om Uw genade en Uw kracht.
Voor medemensen uit ons midden,
dit volk, dat hulp van U verwacht.

Zingen / muziek –.Abba
Orgel/piano: Liedboek 2013,

Vader

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart
steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,

Samen delen
• Toelichting bij collectes
1. Diaconie
2. Pastoraat en eredienst
3. KinderKerkKamp

- U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie Prot Gem Delft
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06
o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020
(bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en Eredienst’).
- Of via de website www.pgdelft.nl Geldzaken/collectes/
- Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij
onze schuldenaars vergeven.

Dank- en voorbeden
afgesloten met een
stil persoonlijk gebed
en het oecumenische Onze Vader

En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Zingen / muziek –. May the road rise to meet you
Gemeentzang Project: Liedboek 2013, 891 bewerking Lori True

May the road rise to meet you
May the wind be at your back
May the sun shine warm upon your face
May the rain fall softly on your fields
And until we meet again
May you keep safe
In the gentle loving arms of God
For everything there is a season
A time for meeting
A time to say goodye
In all things
God is near
Always guiding your way

May the road rise to meet you
May the wind be at your back
May the sun shine warm upon your face
May the rain fall softly on your fields
And until we meet again
May you keep safe
In the gentle loving arms of God
For everything there is a season
A time for listening
A time to speak the truth
In all things
God is near
Always guiding your way

Heenzending en zegen
De Heer zij vóór u,
De Heer zij áchter u,

om u de juiste weg te wijzen.
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen voor gevaar.
om u op te vangen
De Heer zij ónder u,
als u dreigt te vallen.
om u te troosten
De Heer zij ín u,
wanneer u verdriet hebt.
De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.
om u te zegenen.
De Heer zij bóven u,
Zó zegene u de almachtige God,-vandaag, morgen, en tot in
eeuwigheid. Amen.

Zingen

/ muziek –.

