
Kerkelijk centrum Emmaüs  
      

viering in de Rietkampen 
 

Zondag 19 juli 2020     
 

 

 
Onkruid 

 
Voorganger:   Janneke Bron 
Lector:    Jozien Peters 
Pianist:    Erik Onnink 

   

  https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus


Pianomuziek 
 

Moment van stilte 
 

Welkom 
 

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

Bemoediging en drempelgebed  
 V:  Wij zijn hier bijeen in de naam God, 
 A:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 V:  die in ons gelooft, 
 A:  die op ons hoopt, 
 V: die ons liefheeft, 
 A:  die altijd trouw is en ons nabij 
 V: Gij wacht op ons 
 A: totdat wij opengaan voor U. 
 V: Wij wachten op uw woord 
 A: dat ons ontvankelijk maakt. 
 V: Stem ons af op uw stem, 
 A: stem ons af op uw stilte. 

Amen 

(iedereen mag weer gaan zitten) 
 

Lied: Zomaar een dak boven wat hoofden NLB 276 



 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 
 

 



3. Tafel van Een, brood om te weten 
dat wij elkaar gegeven zijn. 
Wonder van God, mensen in vrede, 
oud en vergeten nieuw geheim. 
Breken en delen, zijn wat niet kan, 
doen wat ondenkbaar is, 
dood en verrijzenis. 

 

Gebed om ontferming 
 

Lied: Wonderwereld vol geheimen Iona 7 

 
 

2 leder mens bestaat per gratie, leeft van Gods gunst; 
elke stam en taal en natie: hemelse kunst. 
Jij, voor het geluk geboren, 
jij, in zielloos werk verloren, 
jij, die bouwt de hoogste toren. 
leeft van Gods gunst. 
 

  



3 Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd, 
elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid? 
Hoe bewaar ik alle dagen 
eerbied voor uw aardse gaven, 
hoe kan ik uw hart behagen, 
Heer, voor altijd? 
 

4 Gods gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 
gaan met liefde hier en heden en houden stand: 
liefde van de liefste lippen, 
liefde tegen alle klippen, 
liefde liggend in een kribbe - 
hand over hand. 

 

Inleiding op de lezingen 
 

Aansteken kaarsen op de lezenaar 
 

Schriftlezing uit het evangelie volgens :       
         Matteüs 13: 24-30 (NBV) 

Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het is met het 
koninkrijk van de hemel als met een mens die goed 
zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, 
kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en 
vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht 
begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. 
De knechten kwamen de heer des huizes vragen: 
“Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker 
gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij 
antwoordde: “Dat is het werk van een vijand.” De 
knechten zeiden tegen hem: “Wilt u dat wij er het 
onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want 
dan zouden jullie met het onkruid ook het graan 
lostrekken.  
 
 



Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal 
ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 
‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar 
en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn 
schuur.’”’ 

 

Lied: Neem mij aan zoals ik ben ZZZ 564 

 

 
Schriftlezing uit het evangelie volgens:      
       Matteüs 13: 36-43 (NBV)  

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. 
Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons 
de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij 
antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de 
Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad 
dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat 
zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait 
is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze 
wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid 
bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal 



het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de 
Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze 
zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val 
hebben gebracht en de wetten hebben verkracht 
bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen; daar 
zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de 
rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen 
als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren! 

 

Lied: Delf mijn gezicht op NLB 789 

 



 
 

2. Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
maak mij mooi, maak mij mooi. 

 

Een uitleg en verkondiging 
 

Pianospel 
 

Inzameling van de gaven 
 

Bloemengroet 
 

Gebeden, 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 
 

Slotlied: De Geest van God waait als een wind NLB 691 

 



 
 

2. De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 

3. In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 
Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel.      

 

Zegenbede beantwoord met gesproken: Amen 
 

Pianospel 
 

  



Informatie inzameling van de gaven 
 
We collecteren voor de MAF Mission Aviation Fellowship 
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 
vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor 
hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij 
MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens 
ter wereld een vliegtuig op om te helpen. 
Speciaal collecteren wij voor Jafeth, Conny en hun kinderen Ninte en 
Naomi 
Hieronder hun bericht aan ons: 

Lieve gemeente,  
wat gaaf dat jullie zo regelmatig voor ons collecteren en op deze 
manier actief betrokken willen zijn!  
Mede dankzij jullie zijn we in staat hier in Centraal-Azie te kunnen zijn 
en licht te zijn in duisternis.  
Het leven is hier hard, met veel armoede, geweld en weinig 
voorzieningen; extra moeilijk in deze tijd.  
Er werd vrij laat begonnen met testen, maar het was al snel duidelijk 
dat Covid-19 ook Centraal-Azie niet voorbij ging. Mensen leven dicht 
op elkaar in kleine huisjes met vaak wel drie generaties en hebben 
weinig besef van hygiëne. Inmiddels horen we dat ziekenhuizen vol 
liggen.  
Wij hebben het voorrecht dat we genoeg eten kunnen inslaan en in 
kunnen vriezen voor een paar weken. Helaas hebben veel lokale 
mensen die mogelijkheden niet.  
Gelukkig kan MAF ondersteunen door mensen, doctoren en Covid-19 
materiaal te vervoeren. 
Het aantal vluchten is afgenomen maar trekt ook alweer aan, en MAF 
stelt zich ook beschikbaar om Covid-19 medische evacuaties naar de 
hoofdstad te doen. De tijd van rust hebben ze goed benut door een 
nieuw hangaar te bouwen.  
 
Met ons zelf gaat het goed. We mengen ons toch weer meer in het 
dagelijks leven maar blijven voorzichtig; Willen jullie bidden voor onze 
gezondheid?!  
En bidden voor de mensen hier die ziek zijn; ze zijn angstig en bang 
om te sterven. Bidden jullie met ons mee dat ze dromen van Vrede 
zullen dromen.  
Jafeth, Conny, Ninte en Naomi 



 
MAF Mission Aviation Fellowship 
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening 
IBAN: NL51ABNA0534203086 Op naam van: MAF NL, ovv steunfonds 
Janet Connie  Bruinink 
 
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen. 
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 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen. 

  
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 


