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'Wie oren heeft om te horen…' 
 

 
 

De Schepershof                                                                                                                                               10.00 uur 

Bij deze dienst 

'… moet goed luisteren.' Dat is het vervolg van bovenstaande uitspraak van Jezus. Niet zoals onze telescopen het 
heelal afluisteren, 'wie weet'. Het evangelie en het hele Bijbelverhaal gaat uit van de veronderstelling dat er 
woorden zijn die aan ons leven voorafgaan, dat zelfs veroorzaken. 

Vooraf orgelspel en oefenen van Lied 817 

Na binnenkomst van de kerkenraad stemmen we ons in stilte af op deze dienst 

'Maak ons door woord en waterstroom 
weer vruchten van uw levensboom.' 
(Lied 817) 

Als de voorganger zijn plaats heeft ingenomen gaat de gemeente staan 

voorg.: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorg.: Licht en vrede voor u, van God de Vader 
 en van Jezus, de Heer. 
allen: AMEN. 

Psalm 149:1,2 en 3 

de gemeente gaat zitten 

Inleidend woord 

Lied 320:1,2 en 3 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Deuteronomium 30:11-14 

11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn 
niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons 
bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft 
niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar 
kunnen handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze 
volbrengen. 

Gebed om de opening van het Woord: Lied 317 

Lucas 8:4-15 

4 Toen er vanuit de steden mensen naar hem toe gekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, 
vertelde hij deze gelijkenis: 5 ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er 
wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 6 Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, 
maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. 7 Ander zaad viel tussen de distels, en toen de 
distels opschoten verstikten ze het. 8 Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig 
vrucht voort toen het was opgeschoten.’ Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet 
goed luisteren.’ 
9 Zijn leerlingen vroegen hem wat deze gelijkenis betekende. 10 Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van 
het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien zonder inzicht 
en horen zonder iets te begrijpen. 11 Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het woord van God. 12 Het 
zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart
, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. 13 Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het 
woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed 



uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. 14 Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn 
zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg 
verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. 15 Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk 
hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. 

Lied 817 

Overdenking 

Lied 841:1 en 2 

Tafelgebed, waarin opgenomen de voorbede 

voorganger: De Heer is met u! 
gemeente:  DE HEER BEWAART U! 
voorganger: De harten omhoog! 
gemeente: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
voorganger: Laten wij Hem dan danken! 
gemeente: JA, HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG! 

Lied 377 

Brood en wijn 

U pakt de schaal met brood aan, neemt een stukje en geeft vervolgens de schaal door. De wijn wordt u 
aangeboden in een klein bekertje door één van de ambtsdragers. Het lege bekertje legt u in een mandje dat 
doorgegeven wordt. 

Dankgebed 

Inzameling van de gaven 

Lied 513 

Zegen, gemeente zingt AMEN 

Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook www.pgemmenoost.nl 


