
Orde van dienst voor zondag 27 november 2022 

Protestantse Gemeente te Heiloo

Vincent van Gogh: De Zaaier (1888)

Thema: Gezaaid zaad... (One Love)

Teksten: Marcus 4: 26 - 34 en Johannes 3: 16 -17 
Voorganger: ds. Edward Kooiman

Organist: Gerard Leegwater

Symbolische schikking: Mirjam Bikker

Welkom en mededelingen

Intredelied (staande): Lied 513: 1, 2, 3 en 4

Groet, bemoediging en drempelgebed
V. De genade van de Heer is met u
A. OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. In Zijn naam zijn we hier bij elkaar

Zijn aanwezigheid zoeken wij: Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn

A. WEES HIER AANWEZIG.
V. Doe ons herademen in Uw ontferming, wandelen in het licht van uw genade,
 opdat wij leven tot Uw eer. Amen

Aansteken van de 1e adventskaars...

Waar het vandaag over gaat...

Gebed bij deze zondag

Zingen: Lied 466: 1, 5 en 6

Kinderen naar de kindernevendienst
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1e Schriftlezing: 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 maakte hij hun het goede nieuws bekend, voorzover ze het konden
begrijpen;  hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen,
verklaarde hij hun alles. 

2e Schriftlezing: Johannes: 3: 16 - 17
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd
om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 

Zingen: Lied 418: 1, 3 en 4

Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 6 en 7

Dankzegging en voorbeden, 
afgesloten met het gezamenlijk ‘Onze Vader’

De kinderen komen terug uit de nevendienst: Project...

Slotlied: Lied 978: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen, 
afgesloten met gezongen: Amen

Vincent van Gogh: de Zaaier (1888)
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