
Orde voor de viering van 5e  zondag van de zomer in de Sint Jan,  
Deinum , 19 juli 2020 
 
Voorganger:   ds. Harrie Strubbe 
Ouderling van dienst:  Thom Miedema 
Piano:    Ruurd Salverda 
Zang:     leden  van de cantorij 

 
-Muziek 
-Woord van welkom en mededelingen 
-Intochtslied: “Zoek de stilte” 

 
1.Zoek de stilte, vind de ruimte in ons overvol bestaan, 
waar de hoop een plaats kan vinden, 
wij bevrijd naar binnen gaan: wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen om te zien wat van waarde is en kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 
 
2. Stilte vraagt ons om vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
geeft geloven doel en zin. 
 
3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte mag gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimte voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest ons leidt! 

 
-V.      : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: De Heer is ook met jou! 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde 
-V.       : Stilte nu. Voor U….. ( fragmenten Psalm 65) 
 
-Psalm 65: 1 
 
De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft 
tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.  
 
-Kyrie 
 



-Gloria: Liet 305 
 
Alle ear en alle gloarje jildt ús God, de Trije-yn-ien! 
Wol ek hjoed de frede fiere dy’t Hy bringt yn ús bestean. 
God fan ljocht, dy’t ús socht, wês yn leafd’ ús tagedien! 
 
Alle ear en alle gloarje jildt de erfgenamt, de Soan! 
Hy jout ús in nije namme, syn genede bliuwt aloan. 
Ljocht ús ljocht, dat ús socht, stek ús mei jo strielen oan! 
 
 
Alle ear en alle gloarje jildt de Geast dy’t libben bringt, 
dy’t de ienheid yn ús azemt, flam, dy’t ús betrouwen skinkt! 
Kom ús oer, leafdefjoer, dat ús lofliet ivich klinkt! 
 
-Zondagsgebed 

 
-Profetenlezing: Jesaja 55: 6-13 
 
Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, 
roep Hem terwijl Hij nabij is. 
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de Eeuwige, 
die zal zich over hem ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, 
die hem ruimhartig zal vergeven 
Mijn plannen zijn niet jullie plannen 
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de Eeuwige. 
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, 
en mijn plannen jullie plannen. 
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 
en daarheen niet terugkeert 
zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen 
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
zo 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. 
Vol 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. 
Doornstruiken maken plaats voor cipressen,  
distels voor mirtestruiken. 
Zo zal de Eeuwige zich roem verwerven, 
het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 
 
-Psalm 65: 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. 
 
-Evangelielezing: Mattheus 13: 1-13, 16-23 
 
Als op die dag Jezus het huis uitkomt en bij de zee is gaan zitten, stromen zo vele scharen bij hem 
samen, dat hij in een boot stapt om daarin te zitten; 
heel de schare is op de oever gaan staan. 
Hij spreekt tot hen vele dingen uit in gelijkenissen; hij zegt: 
Zie, de zaaier is uitgegaan om te zaaien; 
en terwijl hij zaait vallen er korrels langs de weg, 
en de vogels komen en eten ze op; 
andere vallen op de rotsbodem, waar ze niet veel aarde hebben, en meteen komen ze op omdat 
ze in de aarde geen diepte hebben; maar als de zon opkomt verschroeien ze, 
en doordat ze geen wortel hebben drogen ze uit; 
andere vallen op de dorens; de dorens komen op en verstikken ze; 
maar weer andere vallen op de goede aarde en geven hun vrucht: wel honderd-, zestig- of 
dertigvoudig; 
Wie oren heeft moet horen! 
 
Zijn leerlingen komen tot Hem en zeggen tot Hem: 
Waarom spreekt ge tot hen in gelijkenissen?  
En ten antwoord zegt Hij: Omdat het jullie gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der 
hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hen zal gegeven worden en hij 
zal overvloed ontvangen: maar wie niets heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden afgenomen; 
daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen want ze zien zonder te zien en horen zonder te horen en 
te verstaan. 
 
Zalig jullie ogen, omdat zij kijken en jullie oren omdat zij horen;  zeker is het , zeg ik jullie: vele 
profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien en hebben het niet 
gezien. En om te horen wat jullie hebben gehoord en hebben het niet gehoord.  
Jullie dan, hoort de gelijkenis van de zaaier; 
Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, komt de boze en rooft datgene 
wat in zijn hart gezaaid is. Dat is hij die langs de weg gezaaid is. 
Maar hij die op de rotsbodem gezaaid is dat is hij die het woord hoort en het meteen met vreugde 
aanneemt; 
hij heeft geen wortel in zich maar is iemand van het ogenblik; wanneer er verdrukking woedt of 
een vervolging omwille van het woord, struikelt hij meteen;  
hij die in de doren is gezaaid, dat is hij die het woord hoort; 
en de zorg voor deze wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en bij blijft zonder 
vrucht; 
maar die in de goede aarde is gezaaid, dat is hij die het woord hoort en het verstaat, - die dan ook 
vruchtdraagt en honderd-, zestig- en dertigvoudig aanmaakt! 
 
-Lied 183 
 
-Overdenking 
 
-Muziek 
 



-Voorbeden, stil gebed, “onze Vader” 
 

Us Heit yn  ‘e himel, 
lit jo Namme hilllge wurde, 

lit jo keninkryk komme, 
lit jo wil dien wurde op ierde 

likegoed as yn ‘e himel. 
Jou ús hjoed ús  deistich brea 

en ferjou ús ús skulden 
sa’t ek wy ús skuldners ferjûn ha. 
En lit ús net yn fersiking komme 

mar ferlos ús fan  ‘e kweade. 
Want Jowes is it keninkryk en de krêft 

en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen 
 

-Liet 422 
 

Lit de wurden, al jo wurden, reitsje ús yn ‘t moed, 
dat wy fruchten drage, no en alle dagen en dan komt it goed. 
 
Lit ús witte, nea ferjitte, Jo hawwe ús fersein: 
Sêfte kreften kinne alle macht oerwinne, frede sunder ein. 
 
Lit ús hoopje, bidden en hoopje dat de leafde wint 
en dêr dan by bliuwe, libje út it leauwe dat Gods ryk begjint. 
 

-Zegenbede: 
 
-V.      : Yn ús hûs en yn ús hert 
-Gem.: de seine fan God! 
-V.      : Yn ús kommen en yn ús gean, 
-Gem.: de frede fan God! 
-V.      : Yn ús libben, op ús syktocht, 
-Gem.: de leafde fan God! 
-V.       : Seinigje en behoedzje ús sa de Ivige, 
 Heit, Soan en hillige Geast. 
-Gem.: Amen  
 
-Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


