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Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’ 

De verwoording van onze visie: 

 
In de Protestantse Gemeente ‘De Graankorrel’: 

 
• staan we open voor Gods woord en laten we ons hierdoor in 

onze vieringen, in ons geloof, in ontmoeting en in gesprek op 
verschillende manieren inspireren. 

• komen we – van jong tot oud – samen op een veilige plek, 
zijn we in liefde op elkaar betrokken en bereid van elkaar te 
leren. 

• zien we dat het behoren tot een kerkelijke gemeenschap 
steeds minder vanzelfsprekend wordt en zijn we in voor 
verandering en spontane experimenten, ook al zijn deze geen 
doel in zichzelf.  

• hebben we een open houding voor mensen om ons heen, 
dichtbij en ver weg en hebben daar een boodschap aan, net 
zoals zij een boodschap aan ons hebben. 

• willen we een op elkaar betrokken gemeenschap zijn van 
jong en oud, bereid om naar elkaar te luisteren en om kritiek 
te ontvangen en te geven.  

 
Het is de verwoording van de droom waaraan we willen 
werken, niet de beschrijving van de werkelijkheid. 
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Welkom 
 

Ontmoeten en begroeten 
 

V:  De Heer zij met u! 
G:  Ook met u zij de Heer! 
V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 
 

Lied: Gez 320: 1, 3 en 4 
 

1  Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 

 

3  God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
maar niet met steen 
en hout alleen 
is 't grote werk gedaan. 
't Zal om onszelve gaan. 

 

4  De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 
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Gebed voor de nood van de wereld 

beantwoord met: ‘Kyrie van Taizé’ 
 

Glorialied: Psalm 149: 1, 3 en 5 
 

1  Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

 

3  De HEER gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den HEER verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 

 

 

 

  

lei - son.     lei    -    son. 

Ky - ri  -  e,       ky - ri - e,         ky - ri  -  e     e- 

1 2 



5 

5  Nu zal, gelijk er staat geschreven, 
Gods volk in volle vrede leven. 
De boze vijand is verslagen. 
Prijs 's HEREN welbehagen! 
Na het duister der wereldnacht 
blinkt de luister van Gods geslacht. 
Hemel en aarde stemmen saam 
en prijzen 's HEREN naam. 
 

Woorden van Leven 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Lezing Eerste Testament: Jesaja 6, 1-13 
 

1 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten 
op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde 
de hele tempel. 2 Boven hem stonden serafs. Elk van hen 
had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het 
onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. 3 Zij 
riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig, heilig is de HEER van de 
hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn 
majesteit.’ 4 Door het luide roepen schudden de deurpinnen 
in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. 5 Ik 
schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben 
een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een 
volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen 
de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.’ 
6 Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende 
kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. 7 Hij raakte 
mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je 
schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan.’ 8 Daarop 
hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? 
Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, 
stuur mij.’ 9 Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende 
tegen dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; 
kijk goed, maar inzien zul je het niet.” 10 Maak het hart van 
het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen 
dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren 
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niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze 
zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.’  
11 Ik vroeg: ‘Hoe lang, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Totdat de 
steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer 
woont, tot heel het land verwoest is, één grote woestenij. 
12 Totdat de HEER de mensen heeft weggevoerd en er 
totale verlatenheid heerst in het land. 13 En als er nog een 
tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, 
zoals een eik of een terebint wordt geveld voor een vuur. Er 
blijft slechts een stronk over, en het zaad in die stronk is 
heilig.’  

 

Lied: Gez 457: 3 en 4 
 

3  Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
één en al vuur en liefde_en majesteit. 

 

4  Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Lezing Tweede Testament: Lucas 5, 1-11 
 

1 Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret 
stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord 
van God te luisteren, 2 zag hij twee boten aan de oever van 
het meer liggen; de vissers waren eruit gestapt, ze waren 
bezig de netten te spoelen. 3 Hij stapte in een van de boten, 
die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land 
weg te varen; hij ging zitten en gaf de menigte onderricht 
vanuit de boot.  
4 Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen 
Simon: ‘Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis 
te vangen.’ 5 Simon antwoordde: ‘Meester, de hele nacht 
hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u 
het zegt, zal ik de netten uitwerpen.’ 6 En toen ze dat 
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gedaan hadden, zwom er zo’n enorme school vissen in de 
netten dat die dreigden te scheuren. 7 Ze gebaarden naar de 
mannen in de andere boot dat die hen moesten komen 
helpen; nadat dezen bij hen waren gekomen, vulden ze de 
beide boten met zo veel vis dat ze bijna zonken. 8 Toen 
Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer 
en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’  
9 Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de 
enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden; 10 zo 
verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van 
Zebedeüs, die met Simon samenwerkten.  
Jezus zei tegen Simon: ‘Wees niet bang, voortaan zul je 
mensen vangen.’ 11 En nadat ze de boten aan land hadden 
gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.  

 

Lied: Gez 47: 1 en 3 
 

1  Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, - 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 

 

3  Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, - het eeuwig leven. 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
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Lied: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft’ (in canon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

 
Lied met de kinderen: ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wil    je wel   ge-lo-ven dat het  groei-en  gaat, 

klein  en on - ge-loof - lijk als  een mos-terd-zaad, 

dat   je had  ver-bor - gen in   de zwar - te grond, 

en waar-uit  een  gro-te            boom  ont-stond. 

 

 

   

   

 

Als     de graan-kor - rel     niet      in     de 

aar   -   de valt       en    sterft 

blijft           zij  op zich - zelf, 

maar als  zij sterft         brengt zij veel  vruch-ten 

voort. 



9 

2 Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods Woord alleen; 
dan gebeuren wond’ren 
om je heen. 

 
3 Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 

 
Ontvangen en delen 
 
Dankzegging en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

 
Mededelingen 

 
Inzameling van de gaven 

 
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor 
landbouwprojecten van Kerk in Actie in ontwikkelingslanden.  
In Rwanda bijvoorbeeld is de grond vruchtbaar, maar door 
gebrek aan landbouwkennis is de opbrengst te laag. De 
boeren kunnen nauwelijks rondkomen.  
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda is 
daarom een training gestart. De boeren en de boerinnen 
krijgen daar agrarisch onderwijs, maar leren ook meer over 
gezondheid, voeding en omgaan met geld. De training heeft 
een praktijkgerichte insteek. De cursisten worden begeleid 
om de nieuw opgedane kennis direct in de praktijk te 
brengen.  
Het resultaat is heel goed. Uit onderzoek blijkt dat de 
opbrengst van de boeren na een training aanzienlijk stijgt. 
De boeren zijn leergierig en willen graag vervolgcursussen.  
Helpt u mee om dat mogelijk te maken? 
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De opbrengst van de tweede collecte is bestemd voor de kerk. 
 
Dit jaar is de opbrengst van de derde collecte, bij de uitgangen 
van de kerk, bestemd voor de opvang en begeleiding van 
weeskinderen in Ethiopië, in het kader van Kinderen in de Knel. 

 
Op weg gaan 

 
Slotlied: ‘U zij de glorie’ 
 
1  U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
2  Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Wegzending en zegen 
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Na afloop van deze dienst: 

 
• twee korte toespraken 
• onthulling van het nieuwe naambord 
• receptie 
• maaltijd ‘Pik een graantje mee’ 
 

Iedereen is hiervoor van harte welkom! 
 
Aan deze dienst werkten mee: 

 
voorganger – ds Lia Davidse 
ouderling – Otto Scholten 
diaken – Willy Hoekstra 
lector – Lies Nijhoff 
organist – Hugo de Graaff 
trompettist – Johan van der Heijden 
koster – Henk Flierman en Jan van Doorn 
kindernevendienst – Jacqueline Valkonet 

 
Deze dienst werd mede voorbereid door: 

 
Mia Forma 
Gert Leene 
Marjon van der Pouw 
Elly Verbruggen 

 
Reacties en contact: 

 
Wie wil reageren op deze kerkdienst en/of op deze heugelijke 
dag kan daarvoor bij alle leden van ‘de Graankorrel’ terecht. 
Ook is het mogelijk reacties op een groot papier te schrijven.  
U vindt de flapover in de wijkzaal. 
Voorts kunt u altijd contact opnemen met de predikant  
(tel. 035- 6569182, email cadavidse@hetnet.nl).  
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