
Theresia geloofsgemeenschap 
 

Gebedsviering 
Zondag 16 juli 2017 

Locatie: Doopsgezinde kerk                     
“De Vermaning” 

 

 
 

 

 

 

 



Te gast in de Doopsgezinde kerk 

Welkom en inleiding  

Even geen zorgen    bidden wij samen: 
 
Even geen zorgen over van alles en nog wat. 
niet haasten om op tijd te komen, 
even zijn wie je bent. 
Even alles waar mogelijk loslaten 
om rustig na te denken. 
Even geen lawaai, geen herrie, 
om in gedachten te overdenken 
naar wat je bezighoudt en wie je bent. 
Even terugkijken op wat je wel en wat je niet hebt gedaan. 
Even mijmeren over je dromen en idealen, 
wie ben je, wie wil je zijn? 
Even loskomen van de dagelijkse beslommeringen. 
God, geef ons in dit uur de ruimte hiervoor. 
 
Openingslied              Looft de Heer…..Lied no. 491 
 
Openingsgebed 

Goede God,                                                                           
U hebt uw woorden uitgezaaid op de akker                                  
die wij wereld noemen. 
Mogen wij uw woorden,  
uw boodschap, verstaan en begrijpen. 
Uw boodschap van liefde,  
uw boodschap van verdraagzaamheid,  
uw boodschap van vergeving, 
uw boodschap van liefde.  
Zodat zij vruchtbaar worden in ons leven met elkaar. 
Moge de kracht van Jezus Christus onze leidsman,  in ons 
werkzaam zijn. Door Christus onze Heer.  Amen. 



God vragen om vergeving  en elkaar vergeven………… 

Een eeuwenoud ritueel waarmee een viering wordt begonnen. 

Want het is goed dat wij ons bewust  zijn van de fouten die wij 

als mensen maken. 

Gebed om vergeving 

Een mens oogst vaak, wat hij zelf heeft gezaaid. Daarom willen 

we bij het begin van dit samenzijn, nadenken over de 

misstappen die er in de afgelopen weken en dagen waren. 

Mensen dromen over licht dat daagt, over een nieuwe 

morgen, na elke nacht, over zon na regen, over vreugde na 

verdriet, over vrijheid en blijheid voor ieder mens. 

Verhoor ons Heer, vervul wat mensen dromen. 

allen: 

Verhoor ons, laat uw licht toch komen en 

vervul wat mensen dromen. 

 

Mensen dromen over licht dat daagt. 

Armen dromen over welvaart en zieken over gezondheid.  

Oorlogsslachtoffers over vrede en vluchtelingen over een veilig 

thuis. 

Onderdrukten hopen op gelijke kansen en minderheden op een 

eigen en volwaardige plaats. 

Verhoor ons Heer, mogen er mensen zijn  

die deze dromen tot werkelijkheid maken. 

allen: 

Verhoor ons, laat uw licht toch komen en 

vervul wat mensen dromen. 

 

 



Mensen dromen over licht dat daagt,  

in een wereld vol geweld en duisternis. 

Maar laten we ook oog hebben voor het licht en het positieve 

dat er is, voor het goede dat mensen tonen naar elkaar.  

En laat ons bereidt zijn om zelf het licht te willen zijn voor 

anderen. 

Verhoor ons Heer en vergeef ons als we te zwak en te weinig 

licht brachten. 

allen:  

Verhoor ons, laat uw licht toch komen en 

vervul wat mensen dromen. 

 
Gebed tot onze Schepper 
Heer God, Schepper van al wat leeft. 
Laat mij als een zaaier door de velden van het leven gaan. 
Ik wil geen onkruid zaaien, 
geen  eendagsbloem te midden van uitlaatgassen in de berm, 
maar  graan dat de diepste honger van mensen stilt. 
Leg in mijn handen, Heer, het graan van uw liefde 
en  toon mij het veld waarop ik zaaien mag. 
Uw weg wil ik gaan, 
uw  liefde zaaien in de voren van een mensenhart. 
Laat mij elke avond Heer, huiswaarts keren, 
moe, ja met lege handen misschien, 
maar met een rotsvast vertrouwen op de oogst. 
omdat ik weet dat het kiemen en rijpen van het graan 
in uw handen ligt. 
Wil, Heer, mij geven wat een goede zaaier nodig heeft: 
een groot geloof, geduld en een oprecht vertrouwen.    
 
 
 
 



Ontsteken van de gedachteniskaars 
Voor jou, 
met gedachten en gevoelens van liefde,                                    
gemis en verbondenheid, 
laat ik je weten, dat ik veelvuldig aan je denk, 
dat ik bij je ben, dat ik alleen maar heel stil bij je wil zijn. 
Daarom ontsteken wij een vlam als een gebaar van warmte en 
liefde over- en voorbij, de grens van leven en dood. 
Dat zij allen die in onze harten voortleven het eeuwige Licht 
mogen ervaren. 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja                                  

Zo spreekt de Heer: Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel 

vallen en daar pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben 

gedrenkt, haar vruchtbaar hebben gemaakt en haar met groen 

hebben bedekt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben 

gegeven en het brood aan wie moet eten; zó zal het ook gaan 

met het woord dat komt uit mijn mond; het keert niet 

vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer wanneer het 

mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft vervuld. 

Lied                 Herr, deine Güte reicht so weit 
 
Zo gaat het………..   1 
Zo gaat het met de zaaier.  
Hij betreedt het omgeploegde land en strooit z’n handen leeg. 
Geduldig gaat hij heen en weer en uit de zweepslag van zijn 
hand spreken tederheid én vastberadenheid.  
Hij kijkt niet achterom – dat deed hij ook niet bij het ploegen – 
maar als zijn armen moe zijn en zijn handen leeg valt de avond 
over het land. 
Dan rust hij en vertrouwt dat alles zal gedijen. 
 
 
 



Zaaien gaat vlug, groeien gaat langzaam 
en vruchten zie je meestal slechts in hoop en uit de verte. 
Maar wat zou zaaien anders zijn dan telkens toch maar opnieuw 
geduldig herbeginnen aan het nauwelijks te overschatten 
dagelijkse werk: 
een wereld maken die in vrede is, 
een nieuwe orde van gerechtigheid..? 

Zo gaat het met de zaaier. 
Hij betreedt het omgeploegde land 
en strooit z’n handen leeg. 
Geduldig gaat hij heen en weer 
en uit de zweepslag van zijn hand 
spreken tederheid én vastberadenheid. 
 
Hij kijkt niet achterom dat deed hij ook niet bij het ploegen 
maar als zijn armen moe zijn en zijn handen leeg 
valt de avond over het land. 
Dan rust hij en vertrouwt dat alles zal gedijen. 
 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer                                     

Jezus Christus  volgens  Matteüs 

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 in 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 tenslotte viel op goede grond en 



leverde vrucht op: deels honderd-, deels zestig-, deels 
dertigvoudig. Wie oren heeft, hij luistere.  
Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: Waarom spreekt Gij tot 
hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord: Aan u is het 
gegeven de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, 
maar aan hen is het niet gegeven. Aan wie heeft, zal gegeven 
worden, en wel in overvloed; maar wie niet heeft, hem zal nog 
ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Als Ik tot hen spreek in 
gelijkenissen, dan is het omdat zij, ofschoon zij ogen hebben, 
niet zien en ofschoon zij oren hebben, niet horen of begrijpen. 
Zo wordt in hen de profetie van Jesaja vervuld die aldus luidt: 
Met uw oren zult gij luisteren en toch niet verstaan, met uw 
ogen zult gij kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart 
van dit volk, met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen doen 
zij dicht, uit vrees dat zij zouden zien met hun ogen, met hun 
oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden 
bekeren en Ik hen zou genezen. Maar gelukkig úw ogen, omdat 
zij zien, en úw oren, omdat zij horen! Want voorwaar, Ik zeg u: 
Vele profeten en rechtvaardigen hebben verlangd te zien wat 
gij ziet, maar zij hebben het niet gezien; en te horen wat gij 
hoort, maar zij hebben het niet gehoord. 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 wordt 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. 



 
Overdenking 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat God de mens geschapen heeft als een zoeker naar 
vriendschap en liefde, naar vrede en waarheid, naar een 
nieuwe aarde.   
Ik geloof dat Gods Zoon, Jezus, ons op deze weg is 
voorgegaan, door lijden en dood heen, naar verrijzenis en 
nieuw leven.   
Ik geloof dat Hij nu onder ons verder leeft en ons uitnodigt mee 
te bouwen aan een wereld waar het goed is om te wonen: 
Gods rijk op aarde.  
Ik geloof dat wij als geloofsgemeenschap, samen op weg zijn 
en dat Hij ons  zijn Geest schenkt om te kunnen volhouden in 
goede en kwade dagen, in geloof en in twijfel. 
Ik geloof dat God, als de tijd daar is ons allen zal 
samenbrengen en ons leven zal voltooien en doen overgaan in 
zijn eeuwige en blijvende liefde   
Ik geloof dat Hij daarom niets verloren zal laten gaan van wat 
ooit uit liefde geboren is en uit liefde tot stand is gekomen. 
Amen. 

Voorbeden/persoonlijke intentie`s    Afsluiten met het 

oecumenische “Onze Vader” en het “ Wees gegroet”  

Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 



maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Wees gegroet Maria……………. 
 
Zo gaat het………..  2   
Dagen en nachten later gebeurt het wonder. 
Het zaad, verloren gewonnen uitgestrooid, 
wordt door de voorjaarsregen en de zon 
gebroken maar opnieuw geheeld. 
En het gaat weelderig bloeien, 
door de wind gestreeld. 
 
Iedere ochtend worden de halmen 
door zachte dauw gekoeld en als het volle zomer is 
worden zij rijp en glanzend goud. 
Dan is het tijd voor de oogst. 
 
Tijd om te maaien en te binden; 
tijd voor de dorsvloer, tijd voor de wan, 
tijd om brood te worden, warm en voedzaam 
op de tafel van de mensen. 
 
De weg van het zaad 
is de weg van iedere mens 
die anderen wil dienen. 
Hij moet zichzelf verliezen. 
Dan wordt hij brood en zegen, 
………als ooit de laatste zomer komt. 
 

 

 



Vredeswens 

Waar liefde woont is geen angst. 
Waar vrede heerst is geen tweespalt. 
Deze liefde en vrede kunnen wij elkaar geven 
als we ons door God laten aanspreken 
en leven in de Geest van het evangelie. 
 
Moge de vrede van onze Heer met ons allen zijn. 
Wensen wij elkaar die vrede. 
 

Mededelingen en collecte 
 
Slotgebed 
Ik vraag geen oogst, Heer, ik heb geen schuren, 
ik sta in uw dienst zonder bezit. 
Maar ik ben rijk in dit: dat ik de ploeg 
van uw woord mag hanteren. 
Ik zal de halmen niet meer zien, 
noch  binden ooit de volle schoven. 
Maar doe mij in de oogst geloven, 
de oogst waarvoor ik dien. 

    (naar Roland Holst) 
 
 
Slotlied: een lied voor de zaaiers van alle tijden… 
Als God ons thuisbrengt  bladzijde 216 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. 

Wij wensen u een mooie zondag. 

Dit boekje mag u meenemen. 

De eerstvolgende viering is: 

Zaterdagavond 5 augustus, aanvang 19.00 uur. 

Locatie: Doopsgezinde kerk   Ennekerdijk 31 

 

www.theresiagemeenschapborne.nl 

info@theresiagemeenschapborne.nl 
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