
 

Orde van dienst 

voor de viering van 

13 juni 2021 in de 

Bergsingelkerk te Rotterdam 

 

2e zondag na Trinitatis 

 

Kleur: groen 
 

Voorganger: Aad van Endhoven 

Organist: 

Lector: 

Edwin Vooijs 

Frank van de Giessen 

Opgang 

- Klokken luiden 

- Orgelpreludium over Psalm 8 

- Welkom door de ouderling van dienst 

 

Intrede 

(allen gaan staan) 

 

-  Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

- Gebed van toenadering 

V: Naar U zien wij uit, God, 

 moeder en vader van mensen, 

G: bron die niet uitdroogt van liefde, 

 door wie wij weten wie wij zijn: 

V: Beeld van U, zo leven wij om deze aarde 

 te koesteren en het leven door te geven. 

G: Doe ons daarom verstaan dat oude  

woord, gegeven door dichters en  

profeten: 

V: dat wij ooit terugkomen bij U, 

 dat ooit onze wereld heel zal zijn. 

G: Kom en zaai uw Woord in ons, 

 zoals ons is overgeleverd door 

 Jezus uw mens, 

V: die vrijheid bracht en nieuwe adem. 

G: Amen.  

 

- Intochtslied:  Psalm 84: 1 en 2 

(allen gaan zitten) 
 

- Kyriëgebed, na “daarom roepen wij” 

 
 

- Glorialied:  Lied 977: 1, 3 en 5 

De Heilige Schrift 

- Gebed bij de opening van de Schrift 

   na “En daarom”  Lied 333 

 

- Kinderen gaan naar de kindernevendienst: 

   “Droom voor de camping”  

 

- Schriftlezing: Ezechiël 17:22-24 

 
22Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de 
hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer 
twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een 
hoge en verheven berg. 23Op de hoogste berg van 
Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en 
vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder 
worden. In die boom, in de schaduw van zijn 
takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels 
die er zijn. 24En alle bomen in het veld zullen 
beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge 
boom velt en een kleine boom doet groeien, die 
een gezonde boom laat verdorren en een verdorde 
boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd 
heb, zal ik doen.”’ 
 

- Zingen: Lied 326: 1, 2 en 3 

 

- Schriftlezing: Marcus 4:26-34 

 
26En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als 
met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27hij 
slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het 
zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet 
hoe. 28De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, 
eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan 
in de aar. 29Maar zo gauw het graan het toelaat, 
slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de 
oogst.’ 
30En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk 
van God vergelijken en door welke gelijkenis 
kunnen we het voorstellen? 31Het is als een zaadje 
van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden 
op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32Maar 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.’ 
33Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde 
hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden 
begrijpen; 34hij sprak alleen in gelijkenissen tegen 
hen, maar wanneer hij alleen was met zijn 
leerlingen, verklaarde hij hun alles. 
 

- Zingen:  Lied 326: 4, 5 en 6 



- Uitleg en verkondiging 

 

- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 

- Zingen: Lied 695 

 

Gaven en Gebeden  

 

- Inzameling van de gaven  

  (digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   

  Rekeningnummer Kerk: 

  NL61 INGB 0000 0188 07 

  Rekeningnummer Diaconie: 

  NL26 INGB 0000 1523 27 

 

- Voorbedem na “Laat ons bidden” 

 

 
 

- Stil gebed 

 

- Onze Vader 

 

Zending en Zegen 

 

- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

(allen gaan staan) 

 

- Zingen: “Met nieuwe woorden” – Michaël  

      Steehouder  (Melodie Lied 221) 

 

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 

niet met een stem versteend in het verleden, 

wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 

zonder de harde leer van zekerheden, 

woorden die klinken als een nieuw signaal: 

ruimte waar mensen zich gezegend weten. 

 

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 

waar elk van waarde is die hier verschijnt, 

waar lachen is en tranen mogen stromen, 

deuren die open staan voor groot en klein, 

waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 

 

Dank voor een plaats waar elk een ander ziet, 

waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 

dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 

dank voor de openheid van niet te moeten, 

dank voor de woorden en het nieuwe lied, 

dank voor de ogen die elkaar begroeten. 

 

- Zending en Zegenbede  

 

G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 

 

- Orgelpostludium over Lied 704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


