
 
 

Orde van dienst  
op 22 januari 2023 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Rianne van Zessen, Loppersum 

 Organist: Irma Wildeboer 

 
 

- Woord van welkom en afkondigingen 
 

- Intochtslied: psalm 100: 1 t/m 4: Juich Gode toe 
 

1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 

3. Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

 

- Votum en groet 
 

- Drempelgebed 
 

- Zingen: lied 218: 1 t/m 5: Dank U voor deze nieuwe morgen 
 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 



4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 

5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

- Leefregel 
 

- Zingen: lied: 320: 1t/m 3: Wie oren om te horen heeft 
 

1. Wie oren om te horen heeft 
hore͜ naar de ͜ wet die God hem geeft: 
gij zult geen vreemde goden 
maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Isra ͜ël, mijn geboden. 

 

2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien hem ͜ met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste͜ en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

3. – Bied uw naaste͜ de helpe ͜nde hand. 
Spijzig de͜ armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede͜ gebod is͜ het eerste gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 

 

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

- Zingen: lied 650: 1 t/m 4 : De aarde is vervuld 
 

1. De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 

2. Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 



4. Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
 

- Schriftlezing: Marcus 4: 1-9 
 

Gelijkenissen over het koninkrijk van God 
41Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam 
een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op 
het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. 2Hij onder-
wees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. Hij zei: 3‘Luister. Ie-
mand ging eens naar zijn land om te zaaien. 4Tijdens het zaaien viel een 
deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. 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; 6en 
toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen 
wortel had droogde het uit. 7Weer ander zaad viel tussen de distels, en 
de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. 
8Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voor-
tbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige lever-
den het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het 
honderdvoudige.’ 9En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed 
luisteren!’ 

 

- Zingen: lied 764: 1 t/m 6: 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! 
 

- Schriftlezing: Matteüs 6: 25-34 
 

25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult 
eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het le-
ven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar 
de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraad-
schuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard 
dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan 
zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk 
eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven 
niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van 
hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de 
oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij 
jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zul-
len we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kle-
den?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Va-
der weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het konink-
rijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij ge-
geven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de 
dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen 
last. 
 
- Zingen: lied 865: 1 t/m 3: Komt nu met zang van zoete tonen 

 
1. Komt nu met zang van zoete tonen 

en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, / zijn lof vermeer’, 
die zulken groten werk 
gedaan heeft voor zijn kerk! 
 

2. In Israël was dat een wijze, 
valt met hen ook de Heer te voet: 
dat elk nu toch God roem’ en prijze, 
die ons zoveel weldaden doet. 
Roept overal / met groot geschal: 
‘Lof, prijs en dank alleen 
zij God en anders geen!’ 
 
 
 
 
 
 
 



3. De Heer heeft eertijds zijnen volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duistre wolke, 
maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 
 

- Preek 
 

- Zingen: lied 765: 1 t/m 5: Gij hebt met uw brede gebaren 
 
1. Gij hebt met uw brede gebaren 

de mensen gestrooid uit uw hand 
en in de seizoenen der jaren 
volmaakt Gij de oogst op uw land. 
 

2. In deze onstuimige lente, 
waarin heel de wereld bestaat, 
verwekt Gij de elementen 
en wie scheidt het goed van het kwaad? 
 

3. En wie zal het zaad onderscheiden, 
het zij tot verval of tot eer? 
Uw regen geeft regen aan beide, 
uw zon ziet op beide terneer. 
 

4. Heer, zijn wij het zaad van uw akker, 
Gij doet ons ontkiemen tot graan. 
Wij sliepen en Gij roept ons wakker, 
Gij doet ons uit aarde ontstaan. 
 

5. Wij groeien de aarde te boven, 
wij rijpen in weer en in wind, 
totdat Gij in garven en schoven 
de mensen tezamen bindt. 
 

6. En als Gij ons brengt in uw schuren 
ten tijde der eeuwigheid, 
o laat ons het dorsen verduren 
waarmee Gij het graan onderscheidt! 
 

- Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
- Collecte 

 
 
 



- Slotlied: 868: 1 en 2: Lof zij de Heer 
 

1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 
 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

- Zegen  (gezongen amen) 
 


