Orde van dienst
op 20 februari 2022 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Sita Hofstra
Pianiste: Moniek Timmer
- Welkom en mededelingen
- Eerste lied: Psalm 18: 1
1. Ik heb U lief van ganser harte, Here.
Gij immers zult het onheil van mij weren.
Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder Gij,
Gij zijt een muur, een vestingwal om mij.
Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren,
mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren,
o hoorn des heils, U loof ik voor altijd,
ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.
- Stil gebed
- Bemoediging en openingsgebed
V

Onze hulp is in de naam van de Heer

A

die hemel en aarde gemaakt heeft

V

Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,

A

zie ons hier staan.

V

Wij die van U hebben gehoord,

A

hoor Gij ons aan.

V

Uw naam is dat Gij mensen helpt,

A

wees onze hulp,

V

en dat Gij alles hebt gemaakt,

A

maak alles nieuw,

V

en dat Gij ons bij name kent,

A

leer ons U kennen.

V

Die Bron van leven wordt genoemd,

A

doe ons weer leven.

V

Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,

A

wees hier aanwezig.

A

Amen.
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- Vervolg openingslied: Psalm 18: 8
8. Gij immers zult het arme volk verhogen,
en Gij vernedert, Heer, de trotse ogen.
Gij zijt mijn licht, de lamp die voor mij schijnt,
waarvoor de dichte duisternis verdwijnt.
Met U durf ik mij in de strijd te wagen,
de legerbenden op de vlucht te jagen.
Met U ga ik door water en door vuur,
en met mijn God spring ik over een muur.
- Kyriëgebed, elke bede wordt besloten met het zingen van:

- Glorialied: Lied 864: 1, 3 en 5 “Laat ons de Heer lofzingen”
1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
3. Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.
5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.
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- De Tien Woorden (Cees Romkes)
Ik ben je God die jullie bevrijdde.
Blijf vrij en zelf verantwoordelijk.
Houd het bij Mij, kies voor Mijn eenvoud,
doe jezelf geen tiran of ideologie meer aan.
Ze lijken veel te beloven maar zo maak je jezelf weer slaaf.
Laat zien dat je bij mij hoort, houd mijn Naam hoog.
Leer je rust te nemen, ruimte in de tijd waarin niks moet.
Luieren ter ere van God heiligt je bestaan.
Kun je kritisch én loyaal zijn? Heb geduld met anderen,
respect voor ouderen.
Doe niemand kwaad of onrecht,
met woorden of daden.
Maak leven mogelijk.
Bevorder het, schep kansen, ruimte voor mensen.
Wees trouw, eerbiedig en lief voor elkander.
Blijf van andermans spullen af,
gun de ander wat zij of hij heeft bereikt.
Wees je bewust van wat woorden kunnen aanrichten,
wees blij met de waarheid en wees discreet.
Doorzie je jaloezie, je hebzucht en verlangen.
Leef uit Gods hand en wees tevreden.

- Zingen: Lied 316 “Het woord dat u ten leven riep”
1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan verklaren?
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3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.
4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

- Lezing: (door Anja Bakker): Matteüs 13: 1-9 en 18-23 (NBV)
Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel
131Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. 2
Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een
boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. 3Hij sprak hen uitvoerig toe en
vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens
het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het
opaten. 5Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was,
en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. 6
Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde
het uit. 7Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten
verstikten ze het zaaigoed. 8Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat
bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.
9Laat wie oren heeft goed luisteren!’
18Hoor

en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: 19bij ieder die het woord
van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en
rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 20Het zaad dat
op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen
met vreugde in zich opnemen. 21Het schiet echter geen wortel in hen,
oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd,
dan houden ze geen ogenblik stand. 22Het zaad dat tussen de distels is gezaaid,
dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan
en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht
blijft. 23Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen
en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels
zestigvoudig, deels dertigvoudig.’
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Lied: 764 “Een zaaier ging uit om te zaaien”
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
- Lied: 767 “De toekomst van de Heer is daar” couplet 1, 2, 5 en 7
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.
2. De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.
5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.
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7. Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.
- Aandacht voor het collectedoel
- Presentatie
De kerkenraad heeft ondersteuning gezocht voor het werk in het pastoraat.
De kerkenraad heeft die ondersteuning gevonden in de kundigheid en arbeid van
Anja Bakker en heeft haar geroepen tot een bediening ten behoeve van de
pastorale arbeid.
Anja, wil je op deze plek iets over jezelf vertellen?
Wij mogen dan Anja Bakker inleiden in haar bediening.
- Opdracht
Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zo zijn ook wij
allemaal geroepen ons in dienst te stellen van het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid. Hierin is grote verscheidenheid. Wij hebben allemaal verschillende
gaven ontvangen en er zijn veel verschillende taken die gedaan moeten worden.
Maar het is allemaal dienst aan dezelfde Heer, door dezelfde Geest, die in allen
werkt.
Tot deze dienst is de hele gemeente geroepen. Ouderlingen en diakenen helpen
de gemeente om dienstbaar te zijn. Samen met de predikanten vormen zij de
kerkenraad.
Daarnaast is ook de arbeid en kundige bijstand van kerkelijk werkers nodig. Hun
dienst noemen wij in onze kerk een bediening. Op deze wijze wordt de gemeente
van Christus opgebouwd.
In de bediening ten behoeve van het pastoraat gaat het er in het bijzonder om
de leden van de gemeente te bewaren bij God, bij elkaar en bij zichzelf en om in
de gebeden voor te gaan.
Anja Bakker, jij die nu ingeleid wordt in je bediening,
laat dan aan allen horen
dat je in geloof je dienst aanvaardt.
Anja staat voor de knielbank
Beloof je in je bediening ten behoeve van het pastoraat in de Protestantse
Gemeente Leek-Oldebert te getuigen van het heil in Jezus Christus?
Beloof je je dienst trouw te vervullen,
met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis is gekomen?
Wat is daarop je antwoord, Anja Bakker?
antw:
Ja. Daartoe helpe mij God.
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- Gebed en handoplegging
Anja knielt
Gebed
Handoplegging en zegenbede
- Aanvaarding
Gemeente, dit is uw nieuwe pastoraal werker.
Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar bediening?
Allen: Ja, dat willen wij van harte!
- Zingen: “Vrede wens ik je toe”

- Mededeling overlijden
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
- Zingen: 425 “Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen”
1. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
- Zegen
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