
 

De Vredehorst                                
                                                                     
Thema: De groei van het Koninkrijk        
Voorganger: ds. Wim Loosman                                  Organist: Peter van der 
Beld                                 
                                                        DE VOORBEREIDING 
 
Lied 885 
 
Inleidende orgelmuziek                Kaarsen aansteken 
 
Bemoediging en groet  
v:  De Heer zij met u 
a:  ook met u zij de Heer 
v:   Onze hulp is in de Naam van de HEER 
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: : Psalm 121:1 en 4 
 
Kyriegebed  
 
Zingen: Lied 281: 1,2, 4 en 5 
 
Gloria 
 
Zingen: Lied 281: 6,7 en 8 
 
Kindergesprek 
 
Verhalen die schijnen als licht op je weg  
Zij willen vertellen wat God tot je zegt. 
Ga nu maar op weg, Gods licht gaat je voor. 
De oude verhalen vertellen wij door.  
 
 



 

DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Lezing uit het eerste testament:   Genesis 1: 9-13 en 24-31 
 
9 God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat 
er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het. 10 Het droge noemde hij 
aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het 
goed was.11 God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaad-
vormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ 
En zo gebeurde het. 12 De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvor-
mende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En 
God zag dat het goed was. 13 Het werd avond en het werd morgen. De 
derde dag. 
 

24 God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, 
kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het. 25 God maakte alle 
soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbo-
dem rondkruipt. En God zag dat het goed was.26 God zei: ‘Laten wij men-
sen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heer-
schappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over 
het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God 
schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. 28 Hij zegende hen en zei 
tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng 
haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van 
de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.’ 29 Ook zei God: 
‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de 
aarde; dat zal jullie voedsel zijn. 30 Aan de dieren die in het wild leven, aan 
de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rond-
kruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God 
keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het 
werd avond en het werd morgen. De zesde dag. 
 
Zingen: Lied 612: 1 
 



 

Lezing uit Marcus 4: 26-32 
 
 
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en 
door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje 
van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het 
gezaaid wordt. 32 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.’ 
 
 
Zingen:  Lied 612: 2 
 
Overweging 
 
Zingen: Lied 612:3 
 
Kinderlied: Ik wil even bij U komen.  
 
                              DE DIENST VAN GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden, voorbeden, stil gebed  
 
Mededelingen        
 
Inzameling van gaven 
 
MAALTIJD VAN DE HEER 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed v:  Brengt dank aan God, want Hij is goed.  
 
g: ZIJN LIEFDE DUURT IN EEUWIGHEID.  
 
v: Gezegend Gij, machtige God,  
om het licht van deze dag,  



 

om het leven uit uw hand,  
om de liefde ons gegeven.  
 
g: GEZEGEND GIJ, MACHTIGE GOD.  
 
v: Gezegend Gij, eeuwige God,  
om de werken die Gij doet,  
om de redding ons gebracht,  
om uw Woord dat richting wijst.  
 
g:  GEZEGEND GIJ, EEUWIGE GOD.  
 
v: Gezegend, Gij, heilige God,  
om de mens naar uw hart,  
uw Zoon tot ons gezonden,  
Jezus Christus, onze Heiland.  
 
g: GEZEGEND GIJ, HEILIGE GOD.  
 
v: Die op de avond voor zijn lijden   
het brood genomen heeft, gebroken,  
en het deelde met zijn vrienden:   
‘Neemt en eet, mijn lichaam voor u.’  
 
g: WIJ DANKEN U, GOD VAN ONS HEIL.    
(stilte)  
 
v: Die de beker heeft genomen   
en hem deelde met zijn vrienden:  
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,   
vergoten tot vergeving en verzoening.’   
 
g: WIJ DANKEN U, GOD VAN ONS HEIL.    
(stilte)  
 
v: Gezegend Gij, omwille van Hem   
die wij hier en nu gedenken  



 

met dit brood en deze beker.   
Zend uw Geest, kom in ons midden.  
 
g:  ZEND UW GEEST, KOM IN ONS MIDDEN.  
 
 
v: Bind ons samen tot één lichaam  
dat zindert van leven en geestkracht,  
met handen en voeten  
die gaan op de weg van de vrede.  
 
g: MAAK ONS ÉÉN , DOE ONS HERLEVEN.   
 
v: Zo loven en zegenen wij U  
met allen in hemel en op aarde,  
want Hij is onze Redder en Bevrijder,   
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.  
 
g: AAN U DE EER, DE MACHT EN DE GLORIE.  
 
 
Onze Vader 
 
Vredesgroet 
 
Delen van brood en wijn 
 
Tijdens het delen zingen wij:   
 
Lied 385 en  
 

Lied 568a 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 425 
 



 

Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


