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HET THEMA:  IN GOEDE AARDE  
Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord 
hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Matteüs 13, 23 
 
Openingsriten: 
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
Amen. 
 
V. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, 
onze vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met 
u allen. 
 
A. En met uw geest. 
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OPENINGSLIED: HOORT HOE GOD MET MENSEN OMGAAT 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij Adam koning schiep 
die zou heersen over alles 
wat Hij in het leven riep. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij onze Schepper is 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 

Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 

Inleiding na de begroeting 
Broeders en Zusters, van harte welkom bij deze viering.  We 
vieren vandaag de 15e zondag door het jaar. We zijn hier bij 
elkaar gekomen om samen naar Gods woorden te luisteren 
en om tot Hem te bidden. De parabels of gelijkenissen van 
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Jezus zijn vaak ontleend aan het dagelijkse leven. Vandaag 
vertelt Jezus ons het verhaal van de zaaier. Het zaad komt 
op verschillende plekken terecht. Het valt neer op het pad, 
op rotsgrond, tussen de doornen en in de aarde. Alleen het 
zaad dat in goede aarde valt, levert vrucht op. Parabels zijn 
doordenkertjes. Ze zetten ons aan het denken over hoe het 
bij ons zit: hoe open, hoe ontvankelijk zijn wij zelf voor het 
woord van Jezus. Maar vandaag gaat het over het woord 
van God. We mogen zelfs wel zeggen: over het mysterie 
van het woord van God. Op één of andere manier is God 
zelf dat woord. Dat is voor ons mensen moeilijk te 
begrijpen. Beste vrienden, als gelovige mensen weten we 
dat het woord van God ons louter goeds brengt. Toch is het 
maar geleidelijk aan dat we dit woord in onszelf toelaten. Er 
zijn allerlei redenen waarom we dit woord een beetje op 
afstand zouden willen houden. Want het geeft ons niet 
alleen heel veel, maar het vraagt ook iets van ons. 
Naarmate we dit woord binnenlaten, geven we steeds 
meer van onszelf weg. Maar juist daarin ligt nu net ons 
grootste geluk. Daarom bidden wij in deze viering voor 
onszelf, dat wij ons hart wagenwijd mogen openstellen 
voor alles wat de Heer ons te zeggen heeft en laat zien, 
erop vertrouwende dat het zal meewerken ons als mens tot 
volle bloei te laten komen, Amen. 
 
SCHULDBELIJDENIS/GEBED OM VERGEVING:     
V. Heer, ontferm U over ons 
A. Wij hebben gezondigd 
V. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid 
A. En schenk ons uw heil. 



4 

V. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze 
zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven, 
Amen. 
 
LOFLIED/GLORIA 
Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen 
die Hij liefheeft. 
Wij loven U.  
Wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote 
heerlijkheid. 
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus, 
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over 
ons; 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons 
gebed; 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U 
over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, 
Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, 
Met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. 
Amen. 
 
Collecta-gebed 
Heer, onze God, keer op keer zaait Gij uw woord en Gij 
geeft het de dauw van uw genade, zodat het kan gedijen. 
Maak ons hart tot een gunstige bodem, open en 
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ontvankelijk voor elk woord dat komt van U, en dat de 
kracht in zich draagt vruchten voort te brengen. Door onze 
Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in 
de eenheid van de Heilige Geest God, door de eeuwen der 
eeuwen, Amen. 
 
Liturgie van het Woord: 
 
Eerste lezing 
God doet wat Hij zegt: zijn woord keert pas tot Hem terug, 
als het zijn zending heeft vervuld.  
Uit de profeet Jesaja 55, 10-11 
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; zo 
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'. Woord van de Heer.  Wij danken God. 
 
Antwoordpsalm 
Psalm 65, 10abcd.10e-11.12-13.14 
Het zaad viel op goede grond en bracht vrucht voort. 
 
Gij hebt ons land verzorgd en besproeid, het rijk en 
vruchtbaar gemaakt. Het hemelwater stroomt neer op de 
akkers: zo maakt Gij ze klaar voor de oogst. 
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Gij drenkt de voren en effent de kluiten, Gij weekt ze met 
regen en zegent het zaad. Zo is heel het jaar omkranst met 
uw gaven, op al uw wegen ligt vruchtbaarheid. 
 
Op eenzame steppen glinstert de dauw, een gordel van 
heerlijkheid ligt om de heuvels. De beemden dragen een 
kleed van kudden, de dalen een deken van graan: het is al 
jubel en lofzang. 
 
Tweede lezing 
Het lijden van deze tijd duurt niet eeuwig. Heel de 
schepping kijkt uit naar verlossing.  
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
Romeinen 8, 18-23 
Broeders en zusters, ik ben ervan overtuigd, dat het lijden 
van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan 
ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping 
verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want 
zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij 
het zelf wil, maar door de wil van Hem die haar daaraan 
onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook 
de schepping zal verlost worden uit de slavernij der 
vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de 
kinderen Gods. Wij weten immers dat de hele natuur 
kreunt en barensweeen lijdt, altijd door. En niet alleen zij, 
ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de Geest 
hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, 
zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. 
Woord van de Heer.  Wij danken God. 
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Alleluja Lucas 21, 36 
Alleluja. Weest te alien tijde waakzaam en bidt dat ge stand 
moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon. 
Alleluja. 
 
Evangelielezing 
Een zaaier ging uit om te zaaien. 
Uit het heilig evangelie volgens Matteüs 13, 1-23  
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 ten slotte 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: `Ilan 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, 



8 

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 uw ogen, omdat zij zien, en 
uw 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 NO het zonder 
vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het 
woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt; bij de 
een is de opbrengst honderdvoudig, bij een ander 
zestigvoudig en bij een ander dertigvoudig'.)  
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Homilie: 
 
GELOOFSBELIJDENIS: 
 
Gebed van de gelovigen - voorbede 
Laat ons bidden tot God de Vader, die alles doet om ons 
naar zich toe te trekken: 
 
Voor de paus en de bisschoppen: dat zij door hun woorden 
en levensstijl laten zien 
dat het de moeite waard is om de Heer in ons leven toe te 
laten; dat zij zo het hart van velen mogen weten te raken 
 
Voor mensen die zoekende zijn: dat zij in alles wat er 
dagelijks op hen afkomt, mogen ontdekken dat er een 
diepere zin achter ons bestaan zit; dat we uitgenodigd 
worden door te dringen in dat geheim. 
 
Voor mensen die weigeren God toe te laten in hun leven: 
dat ze mogen inzien dat het geen last is die ons wordt 
opgelegd; maar dat het ons helpt het geluk te bereiken, 
waartoe we bestemd zijn. 
 
Voor onszelf: dat wij ons hart wagenwijd mogen 
openstellen voor alles wat de Heer ons te zeggen heeft en 
laat zien, erop vertrouwende dat het zal meewerken ons als 
mens tot volle bloei te laten komen. 
 
Hier volgen de intenties van de eigen gelovige 
gemeenschap... 
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Heer, wij danken U voor elk Woord waarmee U ons 
aanspreekt. Wilt U ons helpen met alles wat van U komt op 
waarde te schatten? Opdat uw Woord in ons tot volle bloei 
mag komen en wij de mens worden zoals U die bedoeld 
heeft. Door Christus onze Heer. Amen 
 
Eucharistische liturgie/Dienst van de Tafel:  
De tafel wordt klaargemaakt als het brood en de wijn 
worden naar het altaar gebracht 
 

 
 
V. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard 
kan worden door God, de almachtige vader. 
 
A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot 
lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel 
zijn heilige kerk. 
 
Gebed over de gaven 
God, op vruchtbare bodem komt uw woord tot voile 
wasdom. Als teken van onze bereidheid bieden wij U aan 
dit brood en deze wijn, de vruchten van uw goedheid. 
Schenk ons door deze gaven nieuwe levenskracht, omwille 
van Jezus, die gestorven is als zaad in de aarde en leven 
voortbrengt tot in eeuwigheid. 
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PREFATIE: 
V. De Heer zal bij u zijn. 
A. De Heer zal u bewaren. 
V. Verheft uw hart. 
A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V. Brengen wij dank aan de Heer onze God. 
A. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen 
aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen 
wij U danken, altijd en overal. Uw grootheid is niet te 
doorgronden: in uw goddelijke kracht zijt Gij de zwakke 
mens te hulp gekomen. Uit onze eigen sterfelijkheid hebt 
Gij het geneesmiddel ten leven genomen en aan hen die 
verloren waren, hebt Gij langs de weg van hun ondergang 
behoud en redding gebracht door Christus onze Heer. Door 
wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol 
vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze 
stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U - en dat ook 
onze hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt 
aangeheven: 
Heilig, heilig, heilig... 
 
Heilig, heilig, heilig, de Heer, De God der hemelse 
machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam 
des Heren,  
Hosanna in den hoge.     
 
EUCHARISTISCH GEBED  
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Ja Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schepping 
moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, 
onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van 
de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig, U een volk bijeen te 
brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot 
west moet door een zuivere offergave hulde worden 
gebracht aan uw Naam. 
 
Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U 
toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heiligen 
door uw Geest, en ze † Lichaam en Bloed te doen zijn van 
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij 
deze geheimen vieren. 
 
Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, nam Hij brood 
en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te 
verheerlijken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn 
leerlingen en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit 
is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een 
zegenbede om uw Naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan 
zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier 
allen uit, want dit is de beker van het nieuwe 
altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle 
mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. 
Blijft dit doen om Mij te gedenken. 
 
V. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
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A. Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt 
verlost door uw kruis en verrijzenis. 
 
Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven 
van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis, en zijn verheffing 
aan uw rechterhand; zo staan wij vol verwachting open 
voor zijn wederkomst, en bieden U vol dankbaarheid dit 
offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie 
welwillend neer op het offer van uw kerk, en wil er uw 
Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U 
verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door 
het nuttigen van zijn Lichaam et Bloed. Vervul ons van zijn 
heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot 
één lichaam en één geest. 
 
Moge Hij ons maken tot een blijvende offergave voor U: 
dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat Gij ons beloofd 
hebt, samen met Maria, de heilige Maagd en Moeder van 
God; samen met uw apostelen en martelaren, en met 
allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. 
 
Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen 
toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is 
gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk, 
onderweg hier op aarde, sterk in liefde en geloof: samen 
met uw dienaar N., onze paus, en N., onze bisschop, met 
alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk 
dat Gij U hebt verworven.  
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Wij vragen U, welwillend te staan tegenover de wensen 
van deze gemeenschap die hier bij U is, en waarvan Gij de 
Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw 
kinderen van overal bijeen. 
 
Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die U 
lief waren en die van hier zijn heengegaan, genadig binnen 
in uw rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om 
met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw 
heerlijkheid, door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij 
alles wat goed is aan deze wereld. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen 
zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van 
de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
ONZE VADER 
V.  Aan gespoord door een gebod van de Heer en door zijn 
goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde 
geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals 
in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en 
vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan 
onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar 
verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk en 
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
VREDESWENS 
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V. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 
‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze 
zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: 
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in 
eeuwigheid. Amen. 
 
V. De vrede des Heren zij altijd met u. 
A. En met uw geest.  
V. Wensen we elkaar de vrede   
 
LAM GODS 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 
over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U 
over ons. 
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons 
de vrede. 
 
UITNODIGING TOT DE COMMUNIE 
V.  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd de Heren. Zie 
het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A.  Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar 
spreek slechts een woord en ik zal gezond worden. 
 
V. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot 
eeuwig leven, Amen  

 
De communie wordt uitgereikt 
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COMMUNIELIED: HET LIED VAN DE EERSTE DER MENSEN 
 
Gedenken wij dankbaar de daden des Here, 
zijn leven, zijn dood en verrijzenis,  
en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren  
die onze God en leidsman ten leven is. 
 
Hoe hadden wij onze bestemming vernomen, 
was Jezus de weg niet ten einde gegaan. 
Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen 
om in zijn lichaam onze dood te doorstaan. 
 
Hoe zouden wij ooit voor elkaar kunnen leven, 
had Hij ons de liefde niet voorgeleefd, 
die tot de dood zich prijs heeft willen geven, 
die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest. 
 
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam, 
als graan in de aarde gestorven zijt, 
Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam, 
van harte maak tot wederdienst ons bereid. 
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Gebed na de communie 
Heer, onze God, Gij hebt uw woord gezaaid in ons hart, uw 
brood voor ons gebroken. Wij danken U om uw liefde, die 
ons bezielt tot daden van goedheid, tot hoopvol gebed en 
hartelijk dienstbetoon. Door Christus, onze Heer, Amen. 
 
MEDEDELINGEN: 
 
ZEGENBEDE: 
V. De Heer zal bij U zij 
A. En met uw geest. 
V. Moge God, die met ons meegaat, ons daartoe zegenen: 
de Vader, de Zoon en + de Heilige Geest. 
A. Amen. 
V. Gaat allen heen in vrede. 
A. Wij danken God 
 
SLOTLIED: HET LIED VAN ALLE ZAAD 
 
Wie als een God wil leven hier op aarde,  
Hij moet de weg van alle zaad 
en zo vindt hij genade. 
 
Hij gaat de weg van alle aardse dingen 
hij leeft het lot met hart en ziel 
van alle stervelingen. 
 
Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven 
het kleinste zaad in weer en wind 
moet sterven om te leven. 
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De mensen moeten sterven voor elkander 
het kleinste zaad wordt levend brood 
zo voedt de een de ander. 
 
En zo heeft onze God zich ook gedragen 
en zo is Hij het leven zelf 
voor iedereen op aarde. 


