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LITURGIE zondag 12 juli 2020 

Voorganger:    Ds. Wim Verschoor Organist: Henk Veldman 

Ouderling van Dienst: Jeannette Bouwhuis-Lely   

Lezer:     Annelies Meijnhardt 

Bidder:    Bert Molenkamp 
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INTERNETLINK viering:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/807 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

- Orgelspel 

- Welkom en mededelingen 

 

VOORBEREIDING 

kort orgelspel (daarna gaan we staan) 

- Bemoediging en groet 

Voorganger:    Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:     DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger:           Die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid 

Allen:               DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

Voorganger:   Genade zij u en vrede, van God de Vader 

en van onze Heer Jezus Christus 

door de Heilige Geest 

Allen:              AMEN 

- Intochtslied:   lied 275, Heer, onze Heer (daarna gaan we zitten)   

- Kyriëgebed   driemaal zingen we Kyrië Eleison (lied 301-g) 

- Loflied:    lied 308-a, Gloria in excelsis 

 

DIENST VAN HET WOORD 

- Zingen:    lied 328, Gij wacht op ons 

- Schriftlezing:   Mattheüs 13:1-9 en 18-23 

- Zingen:    lied 656, Ik ben de wijnstok 

- Uitleg en verkondiging 

Als kind was ik een Brave Hendrik, een moralist, een doorgewinterde deuger, een Gutmensch 

tot de zevende macht. En het luisteren naar dit verhaal van de zaaier bezorgde mij altijd weer 

een groot schuldgevoel. Die zaaier deed enorm zijn best; dat maakte deze gelijkenis mij in elk 

geval wel duidelijk. Aan het woord van God kon het niet liggen. Maar ik: wat dééd ik ermee? 

Was ik zo’n oppervlakkige toehoorder in wiens ziel het zaad geen tijd kreeg om wortel te 
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schieten? Of werd het woord in mij verstikt door al mijn gedachten over alledaagse dingen: 

school, spel, gezin, vriendjes? En àls het woord al eens vrucht droeg in mij, was het dan méér 

dan een bescheiden twee- of drievoudig? 

De gewoonte om het woord van God te vergelijken met uitgestrooid zaad, komt al voor in 

het Oude Testament. Uit Jesaja 55: “Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel, en 
daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te 

laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten, - zo geldt dit ook voor het 

woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder 

eerst te doen wat Ik wil, en te volbrengen wat Ik gebied.” Deze woorden doorbreken dat 

vroegere moralisme van mij: de nadruk ligt niet op mij als de willige of onwillige hoorder van 

het woord, maar op het woord zelf dat àltijd iets oproept, iets teweegbrengt. In feite sluit de 

evangelist Marcus zich aan bij dit hoopvolle perspectief; Marcus besluit de gelijkenis van de 

zaaier met het bericht dat het zaad dertig-, zestig- of honderdvoudig vrucht draagt. Zijn 

collega Mattheüs draait de volgorde om, en geeft daarmee een pastoraal accent aan de 

gelijkenis: het hoeft niet altijd honderd procent te zijn. Het zaad brengt vruchten voort, soms 

honderd-, soms zestig-, soms dertigvoudig. Als het maar vrucht draagt… Ook het tweevoud 

of drievoud uit mijn kinderjaren was blijkbaar al mooi genoeg. 

Uit het verhaal spreekt dus geen veeleisend moralisme maar een ondertoon van hoop: het 

woord dóét iets met mensen, dóét iets met deze schepping. Bovendien stopt de zaaier nooit 

met werken: er komen steeds weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit geeft aan predikan-

ten een heilzaam handvat om hun werk in een hoopvol perspectief te blijven zien. Want als ik 

mijn werk moet beoordelen aan de hand van het aantal bekeerlingen of van de getalsmatige 

groei van de kerk, dan kan ik alleen maar tot de sombere slotsom komen dat mijn arbeid als 

zaaier één grote mislukking is geweest. Maar als ik vertrouwen mag hebben dat de woorden 

van God ALTIJD iets doen met mensen, en dat er in een mensenleven altijd momenten zullen 

zijn waarop de ontvangen woorden ontkiemen en tot bloei komen, dan weet ik dat de door 

mij doorgegeven woorden nooit voor niets zijn uitgesproken en beluisterd. Dat hoopvolle 

perspectief mag ook een houvast zijn voor alle ouders die het geloof hebben willen 

doorgeven aan hun kinderen of kleinkinderen: wat je hebt gezaaid is NOOIT voor niets 

geweest. 

Daarnaast roept het verhaal ook op tot openheid: sta open voor wat God in jou wil uitzaaien, 

kijk naar je blokkades die het wortel schieten en uitgroeien tegenhouden. Ergens in haar 

dagboek schrijft Etty Hillesum: “Binnen in mij zit een heel diepe put. En daarin zit God. Soms 

kan ik erbij. Maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put; dan is God begraven. Dan 

moet Hij weer opgegraven worden.” Blijkbaar zit de Bron van leven diep in ieder mens. Kun je 
erbij, kun je die Bron laten stromen? De stenen en het gruis: ruim ze uit de weg! 

Anselm Grün, de Benedictijner monnik en schrijver van talloze spirituele boeken, vertelt 

ergens dat hij aan mensen met een burn-out dikwijls vraagt naar het spel dat men als kind 

het liefst speelde, waar men helemaal in opging. Wat dàn bovenkomt, kan ook in het 

volwassen leven van een mens richting geven en houvast bieden. Je eigen bronnen zorgen 
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ervoor dat je jezelf niet in een harnas van onwaarachtigheid perst, of je een manier van 

werken laat opdringen die jou leegzuigt. Maar dan moet je wel weten wat authentiek in jou is, 

wat jou uiteindelijk voedt en draagt, wat jouw persoonlijke bronnen zijn. 

Want ieder mens krijgt bij haar of zijn geboorte bronnen mee, die we aan kunnen boren om 

er ons leven vorm mee te geven. Ook geven onze ouders, door hun opvoeding, door hun 

manier van leven, bronnen aan ons door. En later vinden we zèlf bronnen, waarmee we 

dichter bij ons zelf kunnen komen, meer zicht kunnen krijgen op de weg die we gaan. De 

woorden van en de verhalen over Jezus vormen in ons bestaan óók zo’n levensbron: woorden 
die ons oproepen om met liefde naar onszelf en anderen te kijken, verhalen die zicht geven 

op een nieuwe wereld met nieuwe mensen. Maar wij laten onze bronnen maar al te vaak 

dichtslibben. Te vaak laten we ons door de verwachtingen van anderen regeren, en laten we 

ons leiden door angst, door verlangen naar erkenning. We passen ons aan, we voegen ons 

naar wat hoort of moet, of naar wat we dènken dat hoort of moet. En zo raken we meer en 

meer van onszelf verwijderd. We verliezen onze vrijheid en onze individualiteit, omdat we 

tenslotte niet meer weten wie we wèrkelijk zijn. 

De gelijkenis van de zaaier sluit hierbij aan. Er wordt ons een woord verteld, het woord van 

het Koninkrijk: er is een andere wereld op komst, en wij kunnen daar door ànders te leven nú 

al in wonen, als we leven vanuit de liefde in plaats van de angst, als we leven met geopende, 

gevende handen in plaats van met graaiende vingers of met gebalde vuisten. Als we ons elke 

dag zouden voeden met dàt woord, dan zouden we andere mensen worden, dan zouden we 

uitgroeien tot inwoners van Gods Koninkrijk. Maar de bron slibt dicht, omdat wij luisteren 

naar de stemmen van prestatiecultuur en status en rijkdom, omdat wij onze zorgen en 

angsten en conflicten verheffen tot het middelpunt van ons bestaan, of omdat amusement en 

consumptie bij ons hogere waarden zijn geworden dan het ontmoeten van mensen. We 

hebben ons als christenen zo verregaand aangepast aan de cultuur om ons heen, dat de 

verfrissende tegenstem tot zwijgen is gebracht. De gezaaide zaadjes komen niet meer op, 

omdat wij deze zaadjes geen gezonde voeding geven. 

Toen ik vroeger met mijn kinderlijke moralisme naar het verhaal van de zaaier keek, dacht ik 

in termen van uitsluiting: alleen als je “goede grond” bent, hoor je bij Jezus, en alle andere 
soorten grond vallen buiten het Koninkrijk. Binnen onze christelijke traditie waren we altijd 

sterk in het buitensluiten van mensen. In de Joodse traditie was er altijd veel meer sprake van 

inclusiviteit: ieder mens hoort erbij. Bij het Loofhuttenfeest dragen mensen een “loelav” mee, 
een bundel met vier dingen: een mirtetak, een wilgentak, een palmtak en een etrog (een 

citrusvrucht). Deze vier voorwerpen symboliseren elk een deel van het volk Israël: de mensen 

die Gods woord bestuderen maar niet doen, die doen maar niet bestuderen, die niet 

bestuderen en óók niet doen, en die het woord bestuderen en doen. Samen vormen deze 

groepen het volk Israël; allevier horen zij erbij! Op de Seideravond, als de bevrijding uit 

Egypte wordt gevierd, krijgen de kinderen een verhaal over vier zoons te horen: de wijze, de 

naïeve en de kwade zoon, en de zoon die nog geen vragen kan stellen. Allevier de zonen 

horen erbij. “Vier” staat voor de windstreken, voor alle uiteinden van de aarde. Het Koninkrijk 

van God heeft allen op het oog, en blijft ook allen in het oog houden. Natuurlijk is de positie 
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van de wijze zoon beter dan die van de kwade, en is de positie van hen die het woord 

bestuderen én doen beter dan die van hen die dat achterwege laten. En toch horen ze er 

allemaal bij. 

In Mattheüs 13 vertelt Jezus zeven gelijkenissen over het Koninkrijk van God. De gelijkenis 

van de zaaier is de eerste in de reeks. Ik vind het een prachtig uitgangspunt dat alle mensen 

in principe bij het Koninkrijk horen. Wel worden we uitgenodigd en uitgedaagd om te leven 

op een manier die past bij God, door naar de woorden van God te luisteren én ze toe te 

passen. Dàn kunnen we vruchtbaar leven. Daarbij wijzen de getallen van de oogst (100, 60 en 

30) op een wereldwijde totaliteit. Drie is het getal van God (Vader, Zoon en Geest), en 30 is de 

overvloed, de absoluutheid van drie. Zes is het getal van de mens (geschapen op de zesde 

dag), en 60 is de compleetheid daarvan. Tien is het getal van het absolute, de totaliteit, en zo 

zou 100 de compleetheid van de schepping uit kunnen beelden. De getallen 100, 60 en 30 

symboliseren dan de totaliteit van schepping, mens en God die met elkaar het Koninkrijk van 

God gestalte geven: God alles en in allen. 

Het hoopvolle perspectief van deze gelijkenis is dus: de toekomst, de naderende toekomst 

van het Koninkrijk van God. Tegen alle weerstand in groeit dit Koninkrijk en nadert deze toe-

komst, omdat de woorden van God onweerstaanbaar ontkiemen en vruchten voortbrengen. 

Dit perspectief roept op tot openheid: sta open voor wat God jou ingeeft en meegeeft, sta 

open voor je eigen bronnen. En roept op tot hoop: de zaaier houdt niet op met zaaien, en 

creëert steeds weer nieuwe mogelijkheden. Ook in een tijd van crisis en verwarring zijn er 

nieuwe kansen en mogelijkheden, en is er een weg naar de toekomst. En roept op tot geduld: 

wat in jou is uitgezaaid, heeft tijd nodig om uit te komen en zichtbaar te worden. En wat jij 

zelf aan liefde en goedheid uitzaait, zal ook niet altijd meteen wortel schieten. Heb geduld 

met die ander, heb geduld met jezelf. Gods toekomst nadert. Het is al begonnen; merk je het 

niet? 

- Moment van stilte 

- Zingen:    lied 764, Een zaaier ging uit 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

- Collecte (zie laatste pagina) 

- Aansteken avondmaalskaarsen 
- Tafelgebed:   Gij die weet (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers)  

 

- Gij die weet wat in mensen omgaat 

aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, 

onzekerheid. 

Gij die ons denken peilt 

en ieder woord naar waarheid schat, 

en wat onzegbaar is onmiddellijk 

verstaat. 

 

Gij toetst ons hart 

en Gij zijt groter dan ons hart. 
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Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht. 

En niemand, of hij heeft een naam bij U. 

En niemand valt of hij valt in uw handen, 

en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 

 

Maar nooit heeft iemand U gezien. 

In dit heelal zijt Gij onhoorbaar. 

En diep in de aarde klinkt uw stem niet. 

En ook uit de hoogte niet. 

En niemand die de dood is ingegaan 

keerde ooit terug om ons van U te groeten. 

 

Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 

Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 

Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 

 

Maar soms herinneren wij ons een naam, 

een oud verhaal dat ons is doorverteld, 

over een mens die vol was van uw kracht, 

Jezus van Nazareth, een zoon van 

Abraham. 

In hem zou uw genade zijn verschenen, 

uw mildheid en uw trouw. In hem zou 

voorgoed 

aan het licht gekomen zijn hoe Gij bestaat: 

weerloos en zelveloos, dienaar van 

mensen. 

 

Hij was zoals wij zouden willen zijn: 

een mens van God, een vriend, een licht, 

een herder, 

die niet ten eigen bate heeft geleefd, 

en niet vergeefs, onvruchtbaar is 

gestorven. 

 

Die in de laatste nacht dat hij nog leefde 

het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 

en heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn 

lichaam – 

zo zult gij doen tot mijn gedachtenis. 

Toen nam hij ook de beker en hij zei: 

Dit is het nieuw verbond, dit is mijn 

bloed, 

dat wordt vergoten tot vergeving van uw 

zonden. 

Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan 

mij. 

 

Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom 

dit brood en breken het voor elkaar, 

om goed te weten wat ons te wachten 

staat 

als wij leven hem achterna. 

 

Als Gij hem hebt gered van de dood, 

God, 

als hij, dood en begraven, toch leeft bij U, 

red dan ook ons en houd ons in leven, 

haal ook ons door de dood heen, nu. 

En maak ons nieuw, want waarom hij wel, 

en waarom wij niet – wij zijn toch ook 

mensen.

 

- Instellingswoorden (we vormen geen kring maar blijven zitten op onze plaatsen) 

 

- FONS zingt:   Otche Nash, Onze Vader (Nikolai Kedrov, 1871-1940) 

 

- We wensen elkaar (met een gebaar van hoofd of hand) de vrede van Christus toe 

 

- Voorganger:    Het lichaam van Christus, gebroken voor ons allen, het brood 

     uit de hemel  

- Gemeente:    ZO WIL DE HEER BIJ ONS ZIJN 
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- Voorganger:   Het bloed van Christus, vergoten voor ons allen, de wijn van 

     het Koninkrijk 

- Gemeente:    ZO WIL DE HEER BIJ ONS ZIJN 

 

- Tijdens het eten en drinken luisteren we naar fluitspel van Carlien Oudeman 

 

- De Tafelviering wordt besloten met een kort dankgebed 

 

- Slotlied:     lied 322, Die chaos schiep 

 

- Wegzending en Zegen 

 

- “Instructie vertrekprocedure” door kerkenraad 

 

 

 

 

 

COLLECTES 

Diaconie:   Voedselbank Amersfoort 

Avondmaalscollecte: Stichting Mikondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij mooi weer is er na de viering gelegenheid tot koffiedrinken op het plein voor de kerk. 

Wij verzoeken u ook dan voldoende afstand van elkaar te houden. 

U kunt uw gave overmaken naar de Diaconie  

van de Protestantse Gemeente Amersfoort,  

IBAN NL72 SNSB 0937 0141 09, ovv het collectedoel  

en de wijkgemeente waar u bent ingeschreven.  

Het is ook mogelijk om deze QR-code te scannen. 
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