Orde van dienst zondag 13 november 2022,
10 uur,
in de Dorpskerk in Schoorl
Voorganger: ds. Rien Erkelens, Alkmaar
Organist: Bert Huibers
ambtsdrager van dienst: Martin de Zwart
Thema: het geduld van de Eeuwige
Welkom
Moment van stilte
Zingen Aanvangslied 147: 1 en 4 – Lof zij de Heer, goed is het leven
Bemoediging en Groet
Inleiding op het thema van deze dienst
Gebed
Zingen Lied 274: 1, 2 en 3 – Wij komen hier ter ere van uw naam
Eerste lezing: Mattheüs 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 giftig 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 het onkruid weghalen?” 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 zeggen: ‘Haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar
en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’
en Mattheüs 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 bijeengebracht 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 al wat ten val
brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen en 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!
Zingen Lied 756: 1 en 2 – Laat komen, Heer, uw rijk
Tweede lezing: 2 Petrus 3: 3 en 4
Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerten
volgen. ‘Waar blijft Hij nu?’ zullen ze smalen. ‘Hij had toch beloofd te komen? De generatie aan wie
deze belofte was gedaan is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de
schepping geweest is.

2 Petrus: 8 en 9
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als
duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte,
zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer
komt en niemand verloren gaat.
Zingen Lied 756: 4 en 5
Verkondiging
Meditatieve muziek
Zingen Lied 755: 1 en 2 – Toch overwint eens de genade
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen en aankondiging van de collecte
1ste collecte-diaconaal: Kerk in Actie Zending-Golfstaten. Training voor voorgangers om de
boodschap en de verhalen van hoop uit de Bijbel die moed en kracht geven over te brengen aan
christelijke arbeidsmigranten in de Golfstaten die daar onder erbarmelijke omstandigheden moeten
werken.
De 2e collecte is voor onderhoud van de kerkgebouwen en de kosten van de eredienst.
Slotlied Lied 423: 1, 2 en 3 – Nu wij uiteengaan
Zegen, gezongen Amen

