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Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Welkom 
 

Aansteken van de paaskaars(we gaan staan voor het Licht) 
 

Bemoediging en drempelgebed  
 V:  Onze hulp is in de Naam van de Ene 
 A:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 V:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 A:  en nooit loslaat wat zo liefdevol is begonnen. 
 V: Eeuwige, keer U naar ons toe 
 A:  en doe ons weer leven met hart en ziel. 
 V: Laat ons, Eeuwige, Uw liefde zien 
 A: en schenk ons Uw heil. 

Amen 

(iedereen mag weer gaan zitten) 
 

Lied: Dit is een morgen NLB 216 

 



2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Gebed 
 

Lied: Nobody knows the trouble I’ve seen NLB 915 

 

 



 
 

 



 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Schriftlezing uit het evangelie volgens :       
         Matteüs 13: 1-9 (NBV) 

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van 
het meer zitten.  
Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, 
en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte 
op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en 
vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land 
om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het 
zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. 
Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar 
weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het 
niet diep in de grond kon doordringen.  
Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het 
geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel 
viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten 
ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede 



grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, 
deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.  
Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 

 

Lied: Ubi caritas NLB 568a 

 
Schriftlezing uit het evangelie volgens:      
       Matteüs 13: 18-23 (NBV)  

Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij 
ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het 
niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat 
hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. 
Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij 
die het woord horen en het meteen met vreugde in zich 
opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, 
oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord 
beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik 
stand.  



Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die 
het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse 
bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord 
verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat 
in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord 
horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, 
deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 
dertigvoudig.’ 

 
Lied: Woord dat ruimte schept NLB 330 

 

 
 

Een uitleg en verkondiging 
 



Pianospel 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Voorbeden, ingeleid met Eeuwige hoor ons bidden, blijf ons nabij 
 

Onze Vader 
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 schuld 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid 
amen 
 

Zegenbede beantwoord met gesproken: Amen 

 

Slotlied: Van grond en vuur zult Gij ons maken NLB 773 



 

 



 

 

 



 
Pianospel 
 

Informatie inzameling van de gaven 
 
In de maand juli worden, samen met Kleopas, boodschappen ingezameld 
voor de Voedselbank Ede. En vandaag is de eerste collecte ook hiervoor 
bestemd. 
De Voedselbank heeft zorg voor alle inwoners van gemeente Ede. 
Er werken geen betaalde krachten. Al het werk wordt door vrijwilligers 
gedaan. 
 
De Voedselbank Ede is geheel afhankelijk van giften.  
Zonder steun van particulieren en het bedrijfsleven kan de Voedselbank 
niet bestaan.  
Meerdere bedrijven, supermarkten en bakkerijen leveren wekelijks een 
bijdrage aan de inhoud van de voedselpakketten.  
Meestal gaat het om versproducten met een korte houdbaarheid. 
Ook ontvangt de Voedselbank voedsel vanuit inzamelingsacties, 
georganiseerd door betrokken burgers, jong en oud, meestal via kerken en 
scholen. 
Bij de samenstelling van de voedselpakketten wordt rekening gehouden 
met de grootte en samenstelling van het gezin.  
Elke week komen de deelnemers hun voedselpakket ophalen, op vertoon 
van een voedselbankpasje en een identiteitsbewijs. 
Voedselbank Ede helpt mensen die allen onder het bestaansminimum 
leven.  



Onder invloed van de Coronacrisis is er een grote toename van het aantal 
cliënten. 
Op verzoek van de Voedselbank is het doel van de collecte van vandaag 
voor een andere koelvitrine. 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 
  
Voor meer informatie, zie de website: voedselbankede.nl 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL54ABNA0432366806 Op naam van: Voedselbank Ede, ovv 
koelvitrine 
 
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te 
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv gift 

CoRa 
 
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor 
gebruik hiervan zie de website 
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende 
geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een 
app waarmee je altijd en overal mee kan doen 
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven 
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven, 
kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de 
Givt-app in Google Play of in de App Store of 

scan de QR code 


