
Zondag 12 juli 

15e zondag door het jaar 
 

     
 
Deze afbeeldingen zijn in de Nicolaaskerk te zien. In het raam bij het Maria altaar. 
De bloemen en Maria geven iets aan van het verhaal van Jezus van vandaag. 
 

Zijn we er klaar voor? Het is een lang verhaal. 
Brandt het kaarsje? 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
 

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. 
 

Verteller:  Op zekere dag verliet Jezus zijn huis 
  en ging aan de oever van het meer zitten. 
  De mensen verzamelden zich  

in zulke grote aantallen om Hem heen, 
dat Hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. 
De menigte bleef langs het strand staan 
en Hij sprak tot hen over vele dingen 
in gelijkenissen en zei:  

Jezus:  “Eens 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 rotsgrond. 
Daar lag weinig aarde: 
het zaad schoot snel op omdat het in ondiepe grond lag. 
Zodra de zon opkwam verschroeide de jonge plantjes 
en ze verdorden omdat ze geen wortels hadden. 
Weer een ander gedeelte van het zaad viel tussen de distels.  
De distels groeiden en verstikten het zaad. 



Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond.  
Het leverde vrucht op: 
een deel bracht honderdmaal zoveel op, 
een ander deel zestig- en weer een ander deel dertigmaal. 
Wie oren heeft, laat hij luisteren!” 

Verteller: De leerlingen kwamen Jezus vragen: 
Leerlingen: “Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen?” 
Verteller: Hij gaf hun ten antwoord: 
Jezus:  “Omdat het aan jullie gegeven is 
  de geheimen van het Rijk der hemelen te kennen, 
  maar aan hen is het niet gegeven. 
  Aan wie heeft, zal nog meer gegeven worden, 
  en wel in overvloed; 
  maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden,  

zelfs wat hij heeft. 
De reden dat Ik tot hen in gelijkenissen spreek 
Is omdat zij kijken zonder te zien 
en luisteren zonder te horen of te begrijpen. 
Zo wordt in hen de volgende profetie 
van Jesaja waargemaakt”. 

Profeet: “Met jullie oren zullen jullie luisteren 
en toch niet verstaan, 
met jullie ogen zullen jullie kijken  
en toch niet zien. 
Het hart van dit volk is hard geworden, 
met hun oren luisteren ze slecht 
en hun ogen doen zij dicht. 
Want anders zouden zij zien met hun ogen, 
horen met hun oren, 
verstaan met hun hart, 
en ze zouden zich bekeren 
en Ik zou hen genezen”. 

Jezus:  “Maar gelukkig jullie ogen, omdat zij zien, 
  en jullie oren omdat zij horen! 
  Het is waar, Ik zeg het jullie: 

vele profeten en rechtvaardige mensen 
hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, 
maar zij hebben het niet gezien: 
zij hadden graag gehoord wat jullie horen 
maar zij hebben het niet gehoord.  
Jullie dan, luister goed naar de gelijkenis van de zaaier: 
Wanneer 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 het zaad dat op de weg gezaaid was. 



Het zaad dat op de rotsgrond was gezaaid, 
is iemand die het Woord hoort 
en het terstond met blijdschap opneemt: 
maar deze persoon heeft geen wortel geschoten 
en houd niet vol. 
Als hij omwille van het Woord  
onderdrukt of vervolgd wordt, 
komt hij onmiddellijk ten val. 
Het zaad dat tussen de distels was gezaaid, 
is iemand die het Woord wel hoort, 
maar de zorgen van de wereld 
en de verlokkingen van de rijkdom 
verstikken het Woord 
en zo blijft het zonder vrucht. 
Maar het zaad dat in goede grond was gezaaid, 
Is hij die het Woord hoort en begrijpt; 
dat is degene die vrucht draagt, 
de een brengt honderd-  
de ander zestig-, en weer een ander 
dertigmaal zoveel voort”. 

 

Om te doen 

Als er iemand is in Wie het zaad van het Woord honderdvoudig vrucht opbrengt is het ...Maria! 
Het goede zaad, in goede grond brengt mooie bloemen voort. 
 
 
 
Laten we samen het  
Wees Gegroet Maria  
bidden of zingen. 
 
 

 
Tip voor de week 

Het verhaal uitbeelden met natuurproducten op een bord. 
- De zaaier, Jezus, een poppetje van Play mobiel. 
- Wat verschillend gekleurde bladeren. 
- Hierop wat beestjes. Een vogeltje als je dat hebt met wat zaad. 

Misschien kun je buiten wat zaad vinden. 
- Een paar ‘rotsen’ met een dun laagje zand en wat zaad. 
- Misschien heb je wel een jong plantje wat net uit  

het zaad gekomen is. Leg dat alles er maar bij.   
- Maak een soort kleine ronde placemat en schrijf erop: 

Dank U voor alles wat groeit en bloeit. Hierop een waxinelichtje. 

 

Fijne zondag 


