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Synagogeviering 13 juli 2014.  
Leden van het herenkoor begeleiden bij de zang.  

 

Matteüs 13, 1-23 
 

Een zaaier ging uit om te zaaien.  

Zijn wij de zaaier? Zijn wij de bodem? 

Zijn wij de boer, de boerin die vol 

geloof blijven zaaien? 
 

Informatie over de Theresiagemeenschap:  zie 
achterpagina 
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Bij de opening: Welkom en Inleiding over de zaaier 

 
Ontsteken van het licht. Wij herinneren ons hen die 

gestorven zijn 
 
Gebed om ontferming (allen) 

God onze Vader, hoeveel wij ook kunnen  
we zijn niet volmaakt.  

Hoeveel wij ook leren  
we weten niet alles.  
Hoe belangrijk wij ook zijn  

we blijven stofjes in de ruimte.  
Maar Gij, God, vindt mij groot genoeg  

om me geen moment te vergeten,  
goed genoeg om elke dag  
met mij op weg te gaan  

mooi genoeg om mij  
het leven te gunnen.  

 
GvL 643 Vol verwachting zijn wij gekomen 

 
Gebed van Johannes Chrysostomos (4e eeuw) vóór het 
lezen of het horen van de Bijbel. 

 
V. Heer Jezus Christus, open de oren van mijn hart om Uw 

woorden te verstaan, en om Uw wil te doen, want ik ben een 
pelgrim op aarde. 
 

A. Verberg Uw geboden niet voor mij, maar open mijn ogen 
om de wonderen van Uw Wet te zien. Openbaar mij de 

verborgen geheimen van Uw Wijsheid. 
 
V. Op U stel ik mijn hoop, mijn God, opdat U mijn verstand en 

geest zult verlichten met het licht van Uw kennis, zodat ik niet 
alleen zal liefhebben wat geschreven staat, maar het vooral 

zal uitvoeren. 
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A. Mag ik bij het lezen van de levens en de uitspraken van de 
heiligen niet zondigen; maar mag het mij tot herstel, tot 

verlichting en heiliging en tot redding van mijn ziel zijn, opdat 
ik het eeuwige leven zal beërven. 
 

V. Want U bent de verlichting voor hen die in de duisternis 
zijn, en van U komt elke goede gave en iedere volmaakte gift. 

 
Stilte Meditatieve muziek van van Eyck 
 

EVANGELIE Mt., 13, 1-23 of 1-9 
Een zaaier ging uit om te zaaien. 

  
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteus.  

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

2 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. 
3 Hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. 
 „Eens - zo begon Hij - ging een zaaier uit om te zaaien. 

4 „Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg en de vogels 
kwamen het opeten. 

5 „Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar 
het niet veel aarde had; het schoot snel op omdat het in 
ondiepe grond lag. 

6 „Toen de zon was opgekomen, kreeg het te lijden van de 
hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. 

7 „Weer een ander gedeelte viel onder de distels en deze 
schoten op, zodat het verstikte. 
8 „Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en 

leverde vrucht op deels honderd-, deels zestig-, deels 
dertigvoudig. 

9 „Wie oren heeft, hij Luistere." 
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Stilte Meditatieve muziek van van Eyck 

 
 
Meditatie over onszelf, als zaaiers en bodem voor het 

zaad.  
 

 
VOORBEDEN 
Bidden wij tot God 

die ons wil aanspreken 
en groei teweeg brengen in ons leven: 

 
Voor allen die verlangen naar inzicht, 
en de weg zoeken naar bestendig geluk: 

dat zij op het spoor mogen komen 
van Gods verhaal met de mensen (Gezongen,  Heer 

ontferm u) 
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Voor allen die in daadwerkelijke nabijheid 
de boodschap van Gods nabijheid uitdragen: 

om bemoediging in tijden dat het zwaar valt, 
om tekenen dat zij zelf gedragen worden.  

Heer ontferm u 
 

Voor ons hier bijeen 
dat wij het aloude Woord vertalen naar het leven nu, 
en elkaar helpen waar het te vinden is.  

Heer ontferm u 
 

Vragen wij om openheid in ons eigen leven, 
voor elk goed woord of gebaar dat ons raakt; 
en dat wij de goede momenten niet vergeten 

maar de kans geven om op ons in te werken.  
Heer ontferm u 

 
Bidden wij voor de intenties van onze Theresiagemeenschap 
en voor allen wat onszelf ter harte gaat.  

Stilte  voor eigen gebed(5 minuten) 
 

Heer ontferm u 2X 
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GvL 435 Een zaaier ging uit om te zaaien  

 
Onze Vader 

 
Vredegroet 
 

Koorzang Ave Maria van Haagh 
 
Slotgebed (samen) 
God,  
wij hebben in dit uur 
sporen van U mogen ontdekken 
in de woorden die we hoorden 
in de stilte van ons samenzijn. 
Wij vragen U,  
laat ons deze sporen van uw aanwezigheid 
uitdragen naar alle mensen 
die wij in de komende tijd ontmoeten. 
Sporen van uw liefde en uw goedheid 
zoals die gestalte hebben gekregen in Jezus, 
uw zoon. Amen. 
 

 
GvL 591 De steppe zal bloeien 
 

Zegenbede 
 

Mededelingen 
 Aanmeldingslijst voor lid van de Theresiagemeenschap bij de 

uitgang. 

 Collecte: voor de`uitgaven van de Theresiagemeenschap 

 Leerhuis. Wie doet mee? Over de inhoud wordt gezamenlijk 

besloten. Aanmelden kan bij de voorgangers. 

 De bloemen. 
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Ter overweging: het mysterie van het zaad dat in de 

aarde valt en nieuw leven voortbrengt. (zie ook 1Kor. 
15,35 e.v.) 

 
Demeter en Persephone. (Het zaad moet in de aarde 
vallen) 

Persephone is in de Griekse mythologie de godin van het 
dodenrijk. Ze was de dochter van Demeter, de godin van de 

landbouw en het graan.  
Demeter hield geweldig veel van haar dochter en waakte over 
haar als een moederkloek. Maar toch werd Persephone 

ontvoerd, juist toen ze bloemen plukte in het veld. Hades, de 
god van de onderwereld en heerser over de doden, verdween 

met haar in de duisternis van het dodenrijk. Demeter stortte 
zich in een diep verdriet. Maar Helios had alles gezien en 
vertelde haar: “Persephone is in de onderwereld, bij Hades”. 

Demeter was volkomen machteloos en in haar treurnis over 
het verlies bracht ze een dorre winter op aarde en veel 

mensen leden hongersnood. 
Toen het al te erg werd gebood Zeus zijn broer Hades om 

Persephone aan haar moeder terug te geven. Hades stemde 
toe, maar Persephone moest 6 maanden naar hem als 
geliefde terugkeren. En zo gebeurde het dat zij elk jaar in de 

lente en de zomer, het groei- en bloeiseizoen, bij haar moeder 
was en daarna weer terugging naar de onderwereld, naar 

Hades. Met Persephone kwam dus elk jaar de lente op aarde, 
en sprak men van de opstijging uit de aarde van Persephone. 
De mythe van Demeter, Hades en Persephone kan zo gezien 

worden als de Griekse verklaring van het ontstaan en 
voortduren van de seizoenen.  

In de mysteriëndienst van Eleusis werd Persephone vereerd 
onder de bijnaam Korè (meisje) samen met Demeter. Beide 
godinnen vormden een soort eenheid waarbij Demeter de 

bebouwde aarde was, en Korè, het graan dat in de aarde valt, 
sterft en nieuw leven voortbrengt.  
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Wat streeft de Theresiagemeenschap na 

 

Sinds januari 2013 bestaat er een werkgroep Theresiagemeenschap 

bestaande uit een aantal parochianen van de Theresiagemeenschap. 

De leden zijn betrokken bij de Theresiakerk en/of bij de parochie HH 

Jacobus en Johannes. 

De werkgroep heeft tot doel de mensen die betrokken zijn bij de 

Theresia „ bijeen te houden”, als een levendig en actief deel van de 

parochie. Vaak zien we mensen afhaken als een kerk gesloten 

wordt. 

De werkgroep heeft na lang beraad besloten de stap te zetten tot 

het oprichten van een vereniging omdat de geloofsbeleving van 

een groep mensen geen gestalte kan krijgen in het huidige 

parochieverband. De richtlijnen van het bisdom laten dit niet toe. 

1. De vereniging wordt gevormd door de leden en bestuurd door 

een door de leden gekozen bestuur. 

2. Het bestuur van de vereniging geeft vorm aan het beleid door 

het initiëren en faciliteren van vieringen, activiteiten en 

samenkomsten.  

De vereniging heeft ten doel het levend houden van de 

(geloofs)banden die bestaan tussen parochianen van de voormalige 

Theresiaparochie te Borne. Zo verenigd met elkaar willen we met 

nieuw elan werken aan de vormgeving van een eigentijdse invulling 

van ons geloof samen met iedereen die affiniteit heeft met de 

spiritualiteit van de Theresiagemeenschap Borne. 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:  

- het organiseren van vieringen, activiteiten en 

samenkomsten; 

- het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat 

van de vereniging;  

- het zo nodig exploiteren en beheren van een 

gemeenschappelijke ruimte;  

- het samenwerken met andere organisaties met een gelijk 

of aanverwant doel; 

- het werven van middelen om deze doelstellingen te 

kunnen realiseren. 

2. De vereniging heeft een katholieke achtergrond met een 

oecumenische spiritualiteit 


