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Liturgie 19 juli 2019 
Protestantse Parkstadgemeente Brunssum – Heerlen - Landgraaf 
 

VOORBEREIDING 
 
We bereiden ons voor en stellen ons open 
om niet alleen elkaar te ontmoeten,  
maar ook om God te ontmoeten. 
We ontsteken twee keer kaarsen 
als teken dat God het licht is voor ons en het licht is voor de wereld. 
Daarna nemen we een moment stilte in acht. 
 
Ontsteken kaarsen 
Moment van stilte 
 
Predikant 
Vg. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vg. Hoor ons aan, eeuwige God, 
 hoor naar ons bidden. 
Gem. Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt, 
 blijf ons niet verborgen. 
Vg.  Wij herkenden u niet, wij zochten onszelf. 
 Gij, Heer, vergeef ons. 
Gem.  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw 
Vg.  Geef ons uw genade 
 Breng ons in het reine met u en met elkaar. 
Gem.  Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. 
 Amen.  
 
Lied 941: 1-4 
 
Inleiding  
 
Gebed voor de nood van de wereld  
 
Wij bidden  
voor de wereld waarin wij leven 
soms begrijpen wij daar niets meer van. 
Oorlog, geweld, honger. 
De beelden daarvan worden elke dag bij ons binnengebracht. 
De droom van uw rijk dat komt  
verzinkt in het niets. 
 
Toch blijven wij roepen: Heer, ontferm u, Kyrie Eleison 
 

 
 
Wij prijzen uw Naam, wamt we weten: Uw barmhartigheid heeft geen einde! 
Lied 150 A: 1-4 
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 HET WOORD 
 
Gebed om inspiratie 
 
Lezing 1 – Matteüs 13: 24-30 
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens 
die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het 
graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook 
het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: “Heer, hebt u soms geen 
goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is het 
werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wie-
den?” Hij antwoordde: “Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat 
beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeg-
gen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bij-
een in mijn schuur.’” 
 
Lied 765: 1, 2, 3 
 
Lezing 2- Matteüs 13: 36-43 
Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: 
‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het 
goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van 
het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de 
oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bij-
eengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld:  
de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten 
val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; 
daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun 
Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren! 
 
Lied 765: 4, 5, 6 
 
Overweging  
Kort orgelspel 
 
Lied 340 B: 1   
 
 

Ant-WOORD 
 
Dank- en voorbeden 
 
Mededelingen (met noemen van collectes) 
 
 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 
Lied 139: 1, 14 
 
Wegzending 
Zegen 
Gezongen amen 


