
2e zondag na Trinitatis 

Zondag 13 juni 2021  

 
Dienst van Gebed, Orgelspel en Gebed 

In deze dienst: 

Voorganger: ds Rob Maas uit Lekkerkerk 

Organist: Arie Versluijs 

Ouderling: Willie Kok (L) 

Diaken:  Rudy Bieleveld 

Lector:   José Bos 

Ontvangst: Yvon van Loon 

             Koster:  Tineke van Santen 

 

 

Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v.: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a.: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a.: en niet laat varen de werken van Zijn handen 

v.: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

     en van onze Heer Jezus Christus, 

     in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a.: Amen. 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Orgelspel: Lied 8: 1, 3 en 4 (‘Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam’) 

 

Gebed om ontferming 

v.: …………………………….. 

     ……………………………. afgesloten met: 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.    

     Amen 

 

Loflied: Lied 217: 1, 3 en 5 (‘De dag gaat open voor het woord des Heren’) 



1e Lezing   Ezechiël 17: 22 – 24  

Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje 

wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. Op de hoogste berg van Israël zal ik 

het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die 

boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. En alle 

bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine 

boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat 

ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen. 

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Evangelielezing: Marcus 4: 26 – 34 

En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde; 

hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet 

hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de 

aar. Maar 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? Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op 

aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar 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.’ 

 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die 

konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn 

leerlingen, verklaarde hij hun alles. 

 

v.: Lof zij U Christus; 

a.: In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel: Lied 92: 1, 7 en 8  (‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’) 
 

 

VERKONDIGING 

 

 

Orgelspel Lied 841: 1, 2 en 4 (‘Wat zijn de goede vruchten’) 

 

Dank- en Voorbeden: 

v.: ……………………….. 

       ……………………….  

Met als acclamatie: 
a.: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Orgelspel: Lied 800: 1, 3 en 4 (‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’) 

 

Allen gaan staan.  

 

Wegzending en Zegen  

a.: `Amen` 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel 



Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie. 

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd als bijdrage aan de afdracht aan de PKN. Het deel voor de 

diaconie is bestemd voor de PKN / Missionair werk. 

 

 

Volgende week zondag, zondag 20 juni 2021, is er een Dienst van Woord, Orgelspel en Gebed.  

Voorganger is ds Tinus Gaastra uit Waddinxveen. 

 

Die zondag is de ‘Overstapdienst’, waarin Elise Teeuw en Loek Oudenes de zondagschool zullen 

verlaten en welkom worden geheten door de kinderen van Het Eetcafé. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 
Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 

 


