Liturgie en verwerkingsvragen bij de gelijkenis van de zaaier (Matteüs
13), IMK 10 januari 2021.
Liturgie

Lied: Votum & Groet (Sela)
Kaars aansteken en welkom vanuit de kerk
Lied: Thuis (Sela)
[Filmpje Jeroen Stomphorst, nieuwe jongerenwerker]
Aankondiging serie voorbeeldverhalen (slide 1)
Gebed
Bijbellezing
Preek
Lied: toon mijn liefde
Voorbeden en mededelingen
Inleiding Heilig Avondmaal, gebed en zegen
Lied: The Blessing (Kari Jobe)
Breken van het brood
Verwerking bij de gelijkenis van de zaaier:

1. Bij het verhaal van de zaaier zijn veel schilderijen van onder
andere Vincent van Gogh. Kijk maar eens op internet. Welke
spreekt jou aan, en waarom?
2. Noem twee redenen waarom Jezus in gelijkenissen spreekt.
3. Voorbeeldverhalen zijn herkenbare, eenvoudige verhalen waar
meestal ook iets geks mee aan de hand is. Wat zijn de vreemde
elementen in het verhaal van de zaaier?
4. Voorbeeldverhalen zijn zo eenvoudig dat ze nauwelijks uitleg
vragen. Ze maken vooral duidelijk hoe jij als luisteraar in het
verhaal zit. Welke rol speel jij in het verhaal van de zaaier?
5. Je kunt het verhaal van de zaaier ook uitspelen. Er zijn
verschillende rollen: Jezus, die in een boot gaat zitten en het
verhaal vertelt, de man die zaait, de weg-kantgrond, de
rotsachtige grond, het onkruidterrein en de goede grond. En

natuurlijk de mensen die in de menigte staan en luisteren naar
Jezus. Als je het verhaal bespreekt met je kring kan je ervoor
kiezen om de rollen te verdelen. Geef beurtelings ieder het
woord, nadat je de tijd hebt genomen om je te verdiepen in
jouw rol:
a. Jezus: ik besloot om in een boot te gaan zitten. Wat zag
Jezus, wat ging er door Hem heen? Van wie was de boot en
wat deed Hem beslissen om erin te gaan zitten?
b. De zaaier: wat is hij van plan met het zaad? Waarom
strooit hij het zo breed uit? Wat hoopt hij …?
c. De weg-kant grond: de grond is hard, er loopt van alles
overheen, maar niks dringt werkelijk door. Waarom glijdt
alles van me af en dringt er zo weinig tot mij door, …?
d. De rotsachtige grond …
e. Het onkruidterrein …
f. De goede grond …
g. Iemand in de menigte …
h. Een van de leerlingen van Jezus …

