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 “Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait………….” 
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Welkom en openingswoord  
 
Openingswoord 
Op een gewone zondagmorgen. 
Wat brengt ons hier samen? 
Wat is het dat wij gehoor geven aan een innerlijke roep 
die ons zegt dat er meer is dan ons aardse bestaan. 
Iets wat ons dagelijks bestaan overstijgt. 
Het is ons geloof, het is de hoop die in ons leeft. 
De hoop op een betere wereld.  
Op een gewone zondagmorgen. 
Maar krijg je daar een betere wereld van,  
door het samenkomen in deze bescheiden ruimte?  
Zo zou een simpele vraag kunnen luiden. 
Ja! Zou mijn antwoord zijn. 
Omdat wij de intentie hebben om, weliswaar met vallen en 
opstaan, te leven in het spoor van Jezus van Nazareth. 
Daarom zijn we hier bijeen om ons geloof te delen en vooral om 
ons ook vanmorgen weer te laten inspireren door Hem. 
Op een gewone zondagmorgen. 
Op de valreep van lente naar zomer. 
Bomen en struiken volop in het blad, 
velden vol bloeiend gewas, de geur van het land.  
De aangename ochtendzon. 
Op een gewone zondagmorgen. 
Genieten van weilanden, groen van gras. 
Boterbloemen, margrieten en fluitekruid. 
Van knop tot blad, van zaad tot vrucht. 
Op een gewone zondagmorgen. 
Vertrouwend in de groei van zaad en gewas, 
dat is wat de lezingen ons vandaag te vertellen hebben. 
Te vertrouwen in de groeikracht van Gods Rijk, 
in de kracht van ons gezamenlijke geloof. 
En dat; 
op een gewone zondagmorgen. 
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Openingslied: De steppe zal bloeien blz. 668/669 
  
Openingsgebed  
Goede God, aan het begin van deze viering 
willen wij U vragen:  
Wil bij ons zijn in dit uur. 
Maak het stil in ons 
opdat wij ons hart openstellen voor uw woord. 
Gij zaait uw woord in onze wereld  
en zoekt daar goede grond voor, 
zodat uw waarheid er kan ontkiemen. 
Maak ons voor uw woord ontvankelijk 
zodat wij verstaan wat U van ons verwacht.  
 
Gebed om vergeving,   bidden wij samen 
Heer God, stel ons open voor uw aanwezigheid in  
het woord dat tot ons komt. 
Het woord dat zegt dat U onze Vader bent. 
Vergeef ons Heer, als we daar te weinig bij stil staan. 
 
God, die liefde bent, geef ons in deze viering  
inzicht in wat van ons gevraagd wordt, namelijk; 
begaan te zijn met de mens in onze omgeving, 
hulpvaardig en betrokken voor hen die op ons rekenen. 
Vergeef ons Heer, als we te weinig het leven delen. 
 
God, wij danken U voor Jezus, die weldoende rondging.  
Hij is het die ons voorging als een voorbeeld van liefde en trouw. 
In liefde en trouw volbracht Hij zijn missie tot aan het kruis. 
Vergeef ons Heer, als we zijn voorbeeld te weinig navolgen. 
 
Heer God, groter dan ons hart, wij vragen U om vergeving en wil 
ons aanvaarden met al onze zwakheid en goede wil.  
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Het ontsteken van de gedachteniskaars 
Heer God nu wij U om vergeving hebben gevraagd, richten wij ons 
opnieuw tot U. 
En denken daarbij aan alle dierbare overledenen. 
Zij, die ons leven kleurden, zin gaven aan ons bestaan. 
Zij, met wie wij lief en leed hebben gedeeld. 
Zij, van wie wij de stem niet meer zullen horen en wiens blik wij 
nooit meer zullen kruisen. 
Zij, wiens naam wij koesteren en deze in ons hart blijvend 
meedragen. 
Wij geloven en vertrouwen dat zij voor eeuwig in uw blijvende 
liefde zijn opgenomen. 
Dat geloof en vertrouwen geeft ons rust Heer. 
Daarvoor ontsteken wij de gedachteniskaars,  
opdat zij allen rusten in vrede. 
  
Eerste lezing: uit de profeet Ezechiël, 
Dit zegt de Heer God: Dan zal Ik zelf van de top van de hoge ceder 
een twijgje nemen en dat in de grond zetten; van de bovenste van 
de jonge takken zal Ik een twijgje plukken en Ik zelf zal het 
planten op een hoge en verheven berg, op het gebergte van 
Israëls hoogland zal Ik het planten. Het zal takken dragen, vrucht 
vormen en een prachtige ceder worden. Daaronder zullen alle 
vogels van allerlei gevederte nestelen; in de schaduw van zijn 
takken zullen ze nestelen. En alle bomen van het open veld zullen 
erkennen dat Ik, de Heer, een sappige boom heb doen verdorren 
en een dorre boom tot bloei gebracht heb; Ik, de Heer, heb het 
gezegd en Ik zal het doen. 
 
Zaaien en geduld gaan hand in hand 
Het Rijk Gods. Jezus heeft het altijd weer over dat Rijk Gods dat 
zich voltrekt in het gewone leven. Het is als zaaigoed dat wacht op 
ontkiemen. Het is klein beginnen, de elementen tegen hebben. 
Weer en wind trotseren en toch groeien.  
Jezus spreekt er telkens opnieuw optimistisch over.  
Hij is de man die zijn land bezaait, die geduldig moet wachten 
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en verder weinig invloed heeft op het groeiproces. Leven in het 
vertrouwen dat het goed komt. Zoals Hij de moed niet opgeeft met 
ons mensen. Die ons helpt geloven: dat wanneer wij er aan 
werken, het ooit goed zal komen. Hier en nu of in het leven dat Hij 
ons in het vooruitzicht stelt. 
Het zaaien biedt een link naar ons aardse bestaan. Wij mensen die 
het leven niet in de hand hebben, geen zeggenschap over het 
verloop van hun leven? Ook wij trotseren weer en wind.  
Menig keer horen wij, dat wij ons tot het uiterste moeten inzetten 
en zijn weg proberen te volgen. Maar vandaag horen wij, dat wij 
ons met geduld, hebben over te geven aan het ontkiemen en 
groeien. 
Dat alles in het volste vertrouwen, dat het ogenschijnlijk kleine tot 
iets moois kan uitgroeien. 
 
 
Evangelielezing 
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens de 
evangelist Marcus. 
In die tijd zei Jezus tot de menigte: Het gaat met het Rijk Gods als 
met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, 's nachts 
en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij 
weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, 
eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de 
aar. Zodra de vrucht het toelaat slaat hij er de sikkel in, want het is 
tijd voor de oogst. En verder: Welke vergelijking kunnen wij vinden 
voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? 
Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de 
grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal 
gezaaid schiet het op en het wordt groter dan alle tuingewassen, 
en het krijgt grote takken zodat de vogels in zijn schaduw kunnen 
nestelen. In vele dergelijke gelijkenissen verkondigde Hij hun zijn 
leer op de wijze die zij konden verstaan. Anders dan in 
gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn 
leerlingen alleen gaf Hij van alles uitleg. 
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Overdenking 
 
Geloofsbelijdenis 
Mag ik u uitnodigen om samen te belijden 
dat wij ons door God geroepen weten. 
 
Ik geloof dat het leven mij geschonken werd 
door God, onze Vader, bron van liefde. 
Ik geloof dat ik geroepen ben 
om mee te werken aan een toekomst 
die voor ieder mens menswaardig is. 
 
Ik geloof in die uitzonderlijke mens 
die niet geleefd heeft voor zichzelf. 
Ik geloof in die mens 
die wij kennen als zoon van mensen 
en Zoon van God, 
die een ereplaats gaf aan mensen 
die over het hoofd werden gezien. 
 
Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt 
als wij in zijn naam samen zijn 
en wij elkaar levenskansen geven. 
Ik geloof dat zijn Geest 
ons telkens weer aanspoort 
om naar elkaar om te zien 
en zo mensen te worden met en voor elkaar. 
 
Ik geloof dat ons leven 
niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat wij eens zullen leven 
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk.  
Amen. 
 
 
Lied:   Mensenlied blz. 627 
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Voorbeden / persoonlijke intenties 
 
Bidden wij samen:  (oecumenisch) 
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 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,  
En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
Bid voor ons zondaars. 
Nu en in het uur van onze dood, Amen. 
 
Bezinnende tekst 
Ik wens je, in de tuin van je leven, 
een prachtige boom. 
Met stevige wortels van liefde, 
takken van vriendschap 
die naar alle kanten reiken 
en vruchten van geluk 
die je elke dag opnieuw kunt plukken. 
Laat de vogels nesten bouwen in die boom. 
Zorg dat iedereen zich bij je thuis voelt. 
Laat hem vooral niet wegkwijnen 
door lucht die bezoedeld is door haat en nijd. 
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En als in de herfst de bladeren afvallen, 
treur of wanhoop dan niet, 
want de wind verspreidt reeds het zaad 
en de zon en de regen doen het groeien 
tot een jonge boom, nog mooier dan de vorige. 
 
Heb voor dit alles veel geduld, 
want bomen groeien traag. 
Laat je boom groeien en bloeien 
zodat iedereen ervan kan genieten, 
dan zal hij weer voor jou openbloeien 
en veel vruchten dragen. 
 
Collecte en mededelingen 
 
Vredeswens 
Leer ons geloven Heer; in de kiemkracht van de graankorrel.  
Heel kwetsbaar en broos, maar tegelijkertijd 
heel vruchtbaar en rijk. 
Laat ons onze talenten met gulle hand uitzaaien 
in de akker die wereld heet. 
Zonder de zekerheid van een grote oogst, 
maar met het vertrouwen dat ze door uw bemoeienis 
ooit rijkelijk  vruchten zullen dragen. 
Op die manier willen wij bijdragen 
aan uw rijk op aarde en aan de droom 
van verzoening en vrede. 
Reiken wij elkaar de hand en wensen elkaar vrede en goeds. 
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Wegzending en zegen 
Gaat nu allen heen, 
zwerm uit over onze streek. 
Waar je ook komt, zaai vertrouwen en liefde 
Wees aanwezig waar je ook bent en laat merken  
dat je troost en moed uitstraalt. 
Moge de goede God ons zegenen en behoeden al de dagen van 
ons leven, 
Vader, + Zoon en heilige Geest. 
Amen. 
 
 
 
Slotlied: Het lied van alle zaad. Blz. 607 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid.  
Wij wensen u een mooie zondag en zien u graag terug  

bij de eerstvolgende viering op zondag 1 juli 10.00 uur.  

 
 
 
 
Vereniging Theresiagemeenschap Borne 
www.theresiagemeenschapborne.nl 
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl 
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