
Liturgie Zondag 12 juli 2020 – Protestantse Kerk Steenbergen 
 

Welkom door de ambtsdrager van dienst 
 

Openingslied door organist: 276 “Zomaar een dak….” 
 

1  Zomaar een dak boven wat hoofden, 2 Woorden van ver, vallende sterren,  
  deur die naar stilte open staat.  vonken verleden hier gezaaid.  
  Muren van huid, ramen als ogen,  Namen voor Hem, dromen, signalen  
  speurend naar hoop en dageraad.  diep uit de wereld aangewaaid.  
  Huis dat een levend lichaam wordt  Monden van aarde horen en zien,  
  als wij er binnen gaan  onthouden, spreken voort  
  om recht voor God te staan.  Gods vrij en lichtend woord.  
 

 3 Tafel van Een, brood om te weten 

  dat wij elkaar gegeven zijn. 
  Wonder van God, mensen in vrede, 

  oud en vergeten nieuw geheim. 
  Breken en delen, zijn wat niet kan, 
  doen wat ondenkbaar is, 
  dood en verrijzenis.  

Stilte  
 

Bemoediging en groet 
 

Drempelgebed 
 

We luisteren naar een lied uit Taizé: Koorzang “Jezus, U bent het licht in ons leven” met daardoorheen een 
bovenstem die teksten uit psalm 139 zingt ”U doorgrondt en kent mij…”(nr.5 van de CD) 
 

Smeekgebed 
 

We luisteren naar een Glorialied uit Taizé: “Loof de Heer onze God” (nr. 18 van de CD) 
 

Aandacht voor de kinderen 
 

Gebed voor de opening van het Woord 
 

O.T. lezing Ps. 126 
 

Ev. lezing Matteus 13: 1-9 en 18-23 
 

Orgelspel lied 764 
 

 Een zaaier ging uit om te zaaien,  
 hij zaaide zo wijd als de wind,   
 zo wijd als de winden waaien    
 waar niemand een spoor van vindt.    
 

Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 

Gebeden 
 

Mededelingen/ gaven geven 
 

Slot orgelspel lied 425 
 

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
 in Christus verbonden, tezamen gezonden 
 op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
 Om daar in genade uw woorden als zaden 
 te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
 door liefde gedreven, om wie met ons leven 
 uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen 


