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Van harte welkom in de kerk. Fijn dat dat weer kan, En van harte 
welkom als u thuis deze dienst meeviert. Wij weten ons met elkaar 
verbonden. 
In deze zomertijd lezen wij vooral uit het Evangelie volgens Matteüs. 
Ook in deze dienst. Vandaag 2 gelijkenissen van Jezus. Over de 
zaaier, en bijzonder daarbij is hoe deze zaaier te werk gaat, en over 
zaad. Daarbij gaat het niet alleen over dat wat gezaaid wordt, maar 
ook hoe dat ontvangen wordt. 
Op de voorkant van de orde van dienst staat een afbeelding van een 
schilderij van Vincent van Gogh, gemaakt in 1889.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Janny Jansons 
lector: Lily Mulder 

diaken: Marieke Klein 
kosters: Anneke en Bert van der Haar 

beeld en regie: Pieter ten Boom 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
- Orgelspel: Praeludium en Fuga in C, D. Buxtehude 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Orgelspel: All Morgen ist ganz frisch und neu, G. Liardon 

(lied 207)  De trouw en goedheid van de Heer 
    verschijnt ons elke morgen weer 
    en blinkt en blijft als dauw zo fris, 
     zolang het dag op aarde is. 
 
                Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Eeuwige God, 
 wij die U nooit hebben gezien 
g. ZIE ONS HIER STAAN. 
o.  Wij die van U hebben gehoord, 
g. HOOR GIJ ONS AAN. 
o. Uw Naam is dat Gij mensen helpt 
g.  WEES ONZE HULP. 
o En dat Gij ons bij name kent, 
g. LEER ONS U KENNEN. 
o.  Die bron van leven wordt genoemd, 
g. DOE ONS WEER LEVEN. 
o. Die hebt gezegd: ik zal er zijn, 
g. WEES HIER AANWEZIG. AMEN 
  
Lied: Psalm 65: 1 en 5 
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5 Gij komt het dorre land doorschrijden 
met water uit uw beek 
en tot een rijke oogst bereiden, 
uw voetstap maakt het week. 
Gij druipt uw zegen in de voren, 
Gij roept het kiemend graan; 
zo wordt het brood voor ons geboren 
waar Gij zijt voorgegaan. 

 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
v. … 
 Daarom bidden wij:  
g. HEER, ONTFERM U. 
 
Gloria: Lied 304: 1, 2 en 3 
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2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij allen 
g. LAAT UW WOORD IN ONS LEVEN 
 IN ONS DENKEN 
 IN ONS DOEN 
 IN ONS SPREKEN, 
 IN ONS GELOVEN. 
 AMEN. 
 
Schriftlezing: Jesaja 55: 6-13 
6 Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de 
onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar 
de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar 
onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.  
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn 
wegen – spreekt de HEER. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de 
aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn 
plannen jullie plannen.10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de 
hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te 
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doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is 
om te zaaien en brood om te eten – 11zo geldt dit ook voor het woord 
dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij 
terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik 
gebied. 12Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je 
huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, 
en alle bomen zullen in de handen klappen.13 Doornstruiken maken 
plaats voor cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER 
zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 
 
Orgelspel: Lied 718 

 Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 

’ t woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 
Schriftlezing: Evangelie volgens Matteüs 13: 1-9, 18-23 
1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer 
zitten. 2Er 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. 6Toen 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. 9 
Laat wie oren heeft goed luisteren!’  
 
18 Hoor 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 
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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.’ 
 
v. Woord van de Heer 
g.  WIJ DANKEN GOD 
 
Lied 764: 1, 2, 3, 4 en 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Een deel van het zaad ging verloren, 

een deel van het zaad werd brood, 
maar niemand weet van te voren 
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. 
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6 O zaaier, ga uit om te zaaien 

de kiem waaruit leven ontstond, 
zo wijd als de winden waaien 
en maak ons tot moedergrond! 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel  
 
Lied 653: 1, 4, 5 en 7 

 
4 Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
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5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 

in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 
 

7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Dank- en voorbeden  
 Voorbeden worden afgesloten met de woorden 
v. daarom bidden wij: 
g. VERVUL ONS MET UW GEEST,  
 GEEF ADEM EN KRACHT AAN MENSEN. 
 
Stil gebed 
  
Onze Vader   
g. Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 



-10- 
 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je kunt je 
bijdrage storten op het bankrekeningnummer van de Protestantste 
Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 33. Dit zal dan 
worden toegevoegd aan de collectes volgens de verdeling: 
1e  collecte: diaconie voor ¼, 2e  collecte: kerk voor ¼  en 3e collecte: 
Catharinakas voor ½.  

Uit de Catharinakas worden o.a. de bloemen die op zondag 
in de kerk staan en daarna bij mensen worden gebracht, en 
ook de gedrukte orden van dienst, de koffie (die we vast en 
zeker over tijdje weer met elkaar drinken), bijdragen aan de 
cantorij, extra muzikale medewerking aan de kerkdiensten, 
kosten ivm de Preek van de Leek, enz., betaald. Deze 
collecte bevelen wij van harte bij u aan. 

Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp. 
De collecte in de kerk wordt gehouden bij de uitgang. Daar staat een 
mandje op een tafel waar u uw gift voor alle drie de bestemmingen 
kunt geven.  
             We gaan staan 
 
Slotlied 422: 1, 2 en 3 
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2 Laat ons weten, 

nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 
3 Laat ons hopen, 

biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
Uitzending 
 
Zegen  
v.  … 
g.  AMEN. 

    
We gaan zitten om naar het orgelspel te luisteren. 
 
Orgelspel: Ciacona in C, D. Buxtehude 
 
Na het orgelspel wacht u de instructies af van de kosters hoe wij de 
kerkzaal weer gaan verlaten. 
 
Na de dienst is er de mogelijkheid om koffie te drinken (alleen bij 
mooi weer). Degenen die daar gebruik van willen maken verlaten de 
kerk via het zogenaamde orgeldeurtje (bij de koffietafel).  
 
 
 


