
 
Zondag 12 juli 2020 

 vierde zondag van de zomer 
  

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’:  
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. 

 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison. 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Schriftlezing: Matteüs 13:1-9,18-23 
 
Lied: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’: lied 764  
(t. Willem Barnard; m. Frits Mehrtens) 
 

 
1.Een zaaier ging uit om te zaaien, 
hij zaaide zo wijd als de wind, 
zo wijd als de winden waaien 
waar niemand een spoor van vindt. 
 
2. Een deel van het zaad ging verloren, 
een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van tevoren 
de weg van het zaad in de schoot. 
 
3. Het wordt op de wegen vertreden, 
het valt in een vruchteloos graf, 
het sterft aan de doornen beneden, 
de vogels van boven af.  
 
4. De lage, de hoge gevaren 
bedreigen het kiemende graan, 
maar soms kan het openbaren 
de zin van het aardse bestaan. 
 
5. Er is geen verwachting van leven, 
tenzij in de dood van het zaad, 
wij moeten de aarde vergeven 
dat zij ons sterven laat. 
 
6. O zaaier, ga uit om te zaaien 
de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond. 
 
Overweging 
 

 
De zaaier van Vincent van Gogh (1888) 
Muziek 

Gebeden en gaven 
 

Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Behoed mij, o God’  
(16b; t. naar psalm 16,1-11, m. Taizé)  
 
Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. 
U wijst mij de weg ten leven. 
Bij U is vreugde, blijvende vreugde. 
 
 
 



allen Onze Vader, die… 
 
Slotlied: ‘Nu wij uiteengaan’: lied 423 (t. Sytze de Vries; 
m. Christiaan Winter) Intussen komen de kinderen terug 
uit de kinderdienst.    Staande 
 
1.Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
Ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
Zegen 
 
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn, 
dat je ogen met mildheid kijken, 
dat je handen open zijn en opbouwen, 
dat je luistert tot in het zwijgen, 
dat je woorden oprecht zijn 
en dat je met hoofd en hart bewogen bent 
om de mens op je weg. 
God zegene je weg, 
moge je leven tot Gods eer zijn.  
Amen 
 
Muziek 

 
Voorganger: ds. Anette Sprotte, Leusden  
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Adri Zijlstra 
Coördinator: Henry Westein 
Koster: André Lekkerkerker 
Zangers: Dicky van der Veer, Vivianne Hegge en Jantine 
Alfrink 
Kinderdienst: Bianca van den Burg en Miranda van ’t 
Veer 
Opname: Anja Bouw 
Geluid: Thijmen Toom 
Koffie: Frans Schimmel en Chris Timmerman 
 
Collecten  
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal 
Beraad  en de tweede voor de Eredienst.  Bijdragen van 
de kinderen zijn bestemd voor hulp aan vluchtelingen.  
Meer informatie over de collectes vindt u in de 

Nieuwsbrief. 
 
Bij droog weer is er buiten koffie, thee en limonade. De 
mensen die op de verhoging zitten, kunnen de kerkzaal 
via de nooduitgang (bij de kansel in de zuid-oosthoek) 
verlaten. De mensen in de kuil kunnen de kerkzaal via 
de hoofdingang verlaten. 
 
Geef elkaar de ruimte. Als je voorzien bent van koffie, 
thee of limonade, loop dan door zodat anderen bij de 
koffiekar kunnen komen. 


