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Thema:  ZAAIEN EN OOGSTEN  

Voorgangers:  Hans van Hak en Els Bazelmans   
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Paaskaars is aan 

Mededelingen  

Klankschaal  

Oase-kaars  wordt aangestoken 

 

Openingslied: Gij zijt voorbij gegaan , GvL 451 

 

Welkom en inleiding  

Welkom in deze Oaseviering. U allen; de uitvoerenden om ons heen en u vanavond met de kerk-tv met 

elkaar verbonden. Steek een kaarsje aan en leg een stukje brood erbij. 

Het is in deze tijd nog niet mogelijk om samen te zijn in de Immanuelkerk, daarom houden we afstand, 

maar op deze manier willen we elkaar dichtbij komen. 

Het thema is vandaag zaaien en oogsten. Dat klinkt logisch; eerst zaaien en tenslotte oogsten, maar dit 

toepassen in ons leven vraagt wat van mensen. 

Jezus probeert zijn boodschap middels een parabel - een verhaal, ons dat duidelijk te maken. Als een 

vriend, een spoor van licht – we zongen dat zojuist. 

Ik wens ons aandacht en een goede viering. 

 

Openingsgebed 

Zie ons hier en zie hen, die thuis deze viering mee volgen, uw mensen, 

een kleine groep van velen 

kostbaar in uw ogen 

verdoofd soms door alles 

wat in onze wereld mensen overkomt, 

nu vooral de verschrikking van het coronavirus. 

Wij weten en kennen uw Naam 

die een leven lang met mensen meegaat 

en nog daarna. 

Wees bij ons en geef kracht vanuit uw woord 

aan allen op onze aarde 

tot uw geluk aanwezig is 

voor ieder van uw mensen: 

en ieder onze naaste zal zijn. 

Amen. 



Vredewens 

Wie mensen blij wil maken, 

moet vreugde in zich hebben. 

Wie de wereld wil verwarmen, 

moet vuur in zich dragen. 

Wie mensen helpen wil, 

moet zachte handen hebben 

om ze niet te kwetsen. 

Wie vrede brengen wil, 

moet eerst in z’n eigen hart 

vrede gevonden hebben. 

Moge God ons helpen 

de vrede te vinden 

en aan elkaar door te geven. 

Vredeskaars  wordt aangestoken 

pianospel  op melodie van lied: Gods vrede voor jou, shalom, shalom 

 

Lezing  uit het boek van de profeet Jesaja Jes. 55, 8 – 11 

Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten, 

en mijn wegen zijn niet uw wegen – godsspraak van de Heer. 

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,  

zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, 

en mijn gedachten uw gedachten. 

Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen 

en pas daarheen terugkeren, 

wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,  

haar hebben bevrucht en met planten bedekt, 

wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, 

en brood aan de eter, 

zo zal het ook gaan met mijn woord. 

Het komt uit mijn mond; 

het keert niet vruchteloos naar mij terug, 

maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, 

en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden. 

Lied: Die chaos schiep tot mensenland (Schriftlied) , GvL 593 

Lezing  uit het evangelie volgens Mattheus  Mt. 13, 1 – 9, 18 - 23 

Op zekere dag verliet Jezus zijn huis en ging aan de oever van het meer zitten. 

Toen verzamelde zich bij Hem een menigte zó talrijk, dat Hij in een boot moest stappen om daar 

plaats te nemen, terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan. Hij sprak tot hen over vele 

dingen in gelijkenissen. 

Eens - zo begon Hij – ging een zaaier uit om te zaaien. Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en 

de vogels  kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel 



aarde had; het schoot snel op omdat het op ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen, kreeg 

het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. Weer een ander gedeelte viel 

onder de distels en deze schoten op, zodat het verstikte. Een ander gedeelte ten slotte viel op goede 

grond en leverde vrucht op: deels honderd- deels zestig-, deels dertigvoudig. 

Wie oren heeft, hij luistere. Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier: 

Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort maar niet begrijpt, komt de boze en rooft 

weg wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op de weg gezaaid is. 

Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap 

opneemt: maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft  bij het ogenblik, en als hij omwille van het 

woord onderdrukt of vervolgd  wordt, komt hij onmiddellijk ten val. 

Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit woord door de zorgen van de 

wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt en zo blijft het zonder vrucht. 

Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht 

draagt; bij de één is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander zestigvoudig en bij een ander 

dertigvoudig. 

Acclamatie:  Het woord dat ik jou geef,  GvL 460 

 

Levend woord en korte stilte 

  

Spreken in gelijkenissen, een parabel werpt een ander licht op de zaak. 

Soms is een onderwerp best moeilijk, ingewikkeld om er een goede kijk op te krijgen.  

Dan is het verhelderend om een ander voorbeeld of ervaring bij te halen om de zaak te verduidelijken. 

Zo gebruikt Jezus het voorbeeld van de zaaier om ons duidelijk te maken dat niet alles meteen kans 

van slagen heeft; hoe graag we dat ook zouden willen. 

Het leven verloopt niet zondermeer zoals wij het zouden willen invullen; het is minder maakbaar dan 

we veelal denken. 

Deze tijd waarin het coronavirus rondwaart laat dat duidelijk zien. 

Niemand wil dit en toch overkomt het ons. 

Toch roept het ook de vraag op of mensen wel goed bezig zijn. Het stemt toch tot nadenken hoe 

wordt omgegaan met economie, landbouw, handel, veeteelt en vervoer. Mag ik hier de woorden uit 

Jesaja herhalen? 

Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen . . . 

De koppeling naar ons omgaan met de schepping ligt voor de hand. 

Hoe maakbaar is ons leven . . . . 

Inzichten veranderen, schrijden voort en leggen situaties en omstandigheden bloot die tot voor kort 

nauwelijks aandacht kregen. 

Mensen die worden gediscrimineerd, achtergesteld of vernederd en genegeerd. Onrecht dat mensen 

tot slaaf maakte, om hun huidskleur als minderwaardig behandelde en nog steeds. 

De Black-Lives-Matterbeweging stelt dit zeer nadrukkelijk aan de orde en vraagt medemenselijkheid 

en plaatst onze geschiedenis in een nader perspectief. 

Mag ik ook hier de woorden uit Jesaja herhalen? 

Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen  . . .  

We worden er moedeloos van. En toch, de goede boodschap van Jezus is niet vruchteloos. Ook al lijkt 

alles verloren en zakt je de moed in de schoenen, toch blijft er hoop en zal de zaai-opbrengst dertig-, 

zestig-, of honderdvoudig zijn. 



Het zaaien van menswaardig leven gaat door. Ook al is er een crisis, een teleurstelling of verdriet, we 

mogen blijven vertrouwen: 

God blijft trouw aan wat Hij begonnen is. 

Wij mogen ons inzetten zoals een zaaier, genoemd in de lezing van Matteüs. 

Jezus vertelt ons dat en zet ons aan om te luisteren en te doen. 

Niet alle zaad komt in goede grond terecht, veel niet zelfs, daar zullen we mee moeten omgaan en 

naar handelen. Dat zaad veroorzaakt ongewenst gedrag, maakt slachtoffers en brengt ellende. Het 

vraagt van ons verzet, hulp en zorg voor elkaar. 

Maar het zaad dat gezaaid ligt op goede grond, dat zal vruchtbaar zijn; dat geeft perspectief. Uitzicht 

op levensverbetering en wij kunnen daaraan meewerken. Tot welzijn en welbevinden van veel meer 

van onze medemensen; die dan gerespecteerd, gekend en bevrijd worden; een goede oogst. 

 

Geloofsbelijdenis  

Ik geloof in God, mijn Schepper, die mij gemaakt  

heeft naar zijn beeld, die mij liefheeft, die mij 

troost en vergeeft en die mij steeds opnieuw de  

mogelijkheid geeft tot een nieuw begin. 

Ik geloof in Jezus Christus, die als mens geleefd 

heeft, door God gezonden, om alle mensen heel  

nabij te zijn. Die de liefde heeft geleefd door te  

helen en te genezen. 

Ik geloof in de Heilige Geest, die bezielt en die 

vreugde geeft. Die de mensen doet hopen, tegen 

beter weten in en die de bron is van mijn geloof. 

Ik geloof dat mensen elkaar nodig hebben om  

samen God te dienen, om de schepping  

bewoonbaar te maken voor iedereen, door samen  

te delen en in eenvoud te leven en de komst van 

Gods Rijk op aarde voor te bereiden. Amen. 

 

Voorbede     

met acclamatie: O Heer God, erbarmend,  genadig, lankmoedig  GvL 399  

Intenties   

lichtje van de maand  

Onze Vader:   Onze vader verborgen , Huub Oosterhuis  

 

Brood voor onderweg  

In jouw naam zijn wij hier samen.  

Wij noemen jou God en Vader.  

Niemand heeft jou ooit gezien, maar elke dag opnieuw is het duidelijk 

hoe jij werkzaam aanwezig bent, daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden, 

daar waar mensen de handen ineenslaan en kleine stappen zetten  



om deze wereld om te bouwen tot jouw wereld.  

 

Wij zien je aan het werk God, in de ontluikende liefde tussen mensen,  

in groeiende solidariteit, in blijvende verbondenheid, 

in kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.  

Wij zien je aan het werk in Jezus, jouw Zoon; de woorden die Hij sprak, 

waren jouw woorden en worden nu de onze.  

 

Zijn keuze voor kleine mensen was jouw keuze en wordt nu de onze.  

Hem willen wij hier noemen als leidsman voor ons leven,  

als blijvende oproep om te blijven doen wat Hij ons heeft voorgedaan. 

 

Wij breken dit brood en delen het met elkaar om Hem bij ons leven te houden, 

om samen met Hem en met elkaar onderweg te zijn op ons levenspad. 

 

Wij delen het brood symbolisch met jullie, die thuis meevieren, 

we weten ons met jullie verbonden. 

Brood voor onderweg, brood van leven. 

Het brood delen we hierna in kleine kring onder begeleiding van pianomuziek. 

Slotgedachte 

Als ik je deze week tegenkom God, 

in welke mens dan ook, 

en je doet een beroep op mij; 

laat me dan niet piekeren of ik wel tijd genoeg heb, 

of ik wel geld genoeg heb, 

of ik wel sterk genoeg ben 

om je te geven wat je vraagt. 

Als ik je deze week tegenkom God, 

in welke mens dan ook, en je hebt hulp nodig; 

laat mij dan niet treuzelen tot een ander het opknapt; 

iemand die vast sterker is, 

iemand die vast meer tijd heeft, 

iemand die beter missen kan waaraan jij gebrek hebt. 

Als ik je deze week tegenkom God, 

in welke mens dan ook, en ik hoor je vraag; 

laat mij dan niet afwegen 

of het anders kan 

of je het wel waard bent, 

of ik er wat mee opschiet, 

of ik niet wat beters te doen heb. 

Als ik je deze week tegenkom God, 

in welke mens dan ook, 

en je kijkt me aan; 

laat me dan onbezorgd alles uit de kast halen, 

niets achter de hand houden, 



mijzelf helemaal geven 

in het volste vertrouwen  

dat ik goed terecht kom.  

Zegenwens:  De Levende zegene en behoede u,  GvL 344  

Slotlied:   Van grond en vuur , GvL 639  

 

Volgende viering zaterdag 8 augustus 2020 met Frank Bockholts en Hans van Hak. 

 


