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Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
Het volgende lofprijzing en aanbiddingslied zingen we staande 
(indien mogelijk) 
 
OTH Lied 168 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 
 
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, 
En om naar U te luisteren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, 
Kom ik nu tot U, o Heer. 
 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 
 
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, 
Hier in een plaats van aanbidding, 
In Geest en waarheid samen één te zijn, 
In aanbidding voor U. 
 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats 
Daarom kniel ik neer bij U 
Om bij U te zijn is de grootste eer, 
Daarom buig ik mij voor U. 
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, 
Ja zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
En ik kom tot rust bij U. 
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OTH Lied 180 
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
en dit alles ontvangt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 
 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 72: 1 en 8  
Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
"Zo moet de Koning eeuwig leven!" 
Bidt elk met diep ontzag; 
Men zal Hem 't goud van Scheba geven, 



5 

 

Hem zeeg'nen, dag bij dag. 
Is op het land een handvol koren, 
Gekoesterd door de zon, 
't Zal op 't gebergt' geruis doen horen, 
Gelijk de Libanon. 
 
 
Lezing van de Wet van de Heere God 
 
Zingen: Psalm 119: 67 
Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren; 
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast, 
Ai, laat het mij toch nimmer overheren. 
Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast, 
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 
 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
Mattheüs 13: 1-9 
1 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. 
2. En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een 
schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever. 
3. En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een 
zaaier ging eropuit om te zaaien. 
4. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de 
vogels kwamen en aten dat op. 
5. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel 
aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde 
had. 
6. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het 
geen wortel had, verdorde het. 
7. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en 
verstikten het. 
8. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene 
honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig. 
9. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 
 



6 

 

Mattheüs 13: 18-23 
18 Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. 
19. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, 
dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij 
wie langs de weg gezaaid is. 
20. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het 
Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 
21. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het 
ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het 
Woord, struikelt hij meteen. 
22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; 
maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom 
verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 
23. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort 
en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de 
ander zestig-, en de ander dertigvoudig. 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte : Leger des Heils 
2e collecte : voor het pastoraat, vorming & toerusting 
3e collecte : voor huisvesting en organisatie 
 
 
Zingen: OTH Lied 249 
Waardig, o waardig bent U, Heer,  
Wij heffen onze stem tot U 2x 
Vol aanbidding, dank en eer 
 
O halleluja, Lam voor ons geslacht. 
Wij heffen onze handen op 
Naar U die redding bracht. 
Halleluja, ere aan de Koning, 
U, sterke Overwinnaar, 
U, Heerser van 't heelal. 
 
Heer, U bent mij dierbaarder dan zilver. 
Heer, U bent mij kostbaarder dan goud. 
Heer, uw schoonheid gaat boven diamanten, 
Ja, niets en niemand is aan U gelijk. 
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O halleluja, Lam voor ons geslacht. 
Wij heffen onze handen op 
Naar U die redding bracht. 
Halleluja, ere aan de Koning, 
U, sterke Overwinnaar, 
U, Heerser van 't heelal. 
 
 
Kindermoment  
 
Zingen: OTH Lied 401 
God die alles maakte, 
de lucht en 't zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 
 
God die 't gras gemaakt heeft, 
de bloemen in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 
 
God die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist're wolken komen, 
zorgt steeds voor mij. 
 
 
Verkondiging - Thema: ‘Het Koninkrijk ontdekt’ 
 
 
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 
Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 
Opdat er eer in onzen lande woon' 
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 
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Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog; 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.. 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Zingen: OTH Lied 150: 1 en 4  (staande indien mogelijk) 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
 
Zegen 
 

Muziekteam speelt na de dienst 


