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Uitnodiging 
Leven is een gave 
Leven mogen we voluit 
Leven is ook 
beheren wat is toevertrouwd 
Leven is plooibaar, niet maakbaar 
Leven overkomt ontglipt ons 
Leven is fascinerend en lastig 
soms is het een last 
bevraagt ons tot op de bodem 
En weten we het niet. 
Iemand nodigt uit 
niet te ontkennen 
maar anders te dragen die last. 
Jezus voluit mens in de kracht van de Geest: 
Ik zal je rust en verlichting schenken 
Als je in mijn voetspoor gaat 
Mij jezelf toevertrouwt 



Dan zie je met het hart 
daar waar ik ben met jou in nood. 
Ontdek de kracht die ontvankelijk maakt 
zachtmoedigheid die ontwapent 
je deelgenoot makend van het Geheim 
van God, van diepe vrede en liefde. 
 

In dit perspectief is (bijna) niets zonder zin 
of is er (toch) juist meer dan de onzin 
te midden van alle weerbarstigheid 
die je droevig kan maken  en neerdrukken. 
Ook jij mag koesteren die momenten 
dat je draagkracht voelt 
en met vernieuwde levensmoed 
 lichter leert leven. 
 

Vrij naar zuster Scholastica, kloostergemeenschap Koningsoord 
 
 

Afgelopen zondag luidde weer voor het eerst  de klok van de vermaning. We 

hadden een goede morgen met veel muziek en konden alles goed meemaken 

op de Corona proof zitplaatsen gemerkt door een rood hartje op de vereiste 

afstand in deze anderhalvemeterkerk. In Steenwijk wordt volgende week 

zondag met een serie kleinschalige bijeenkomsten gestart. Zingen doen we 

(nog) niet, maar neuriën met gesloten mond ging best goed. Allemaal even 

wennen natuurlijk, maar we zijn blij weer te kunnen beginnen en elkaar zo te 

ontmoeten. Koffiedrinken doen we nog even niet  en er zijn 60 zitplaatsen max. 

Voor mij als voorganger is dit de laatste dienst voor de zomervakantie. 

 
Thema van deze zondag. We lezen het evangelie naar Matteüs 13:1-23, het is 

de gelijkenis van de zaaier. Prachtig agrarisch beeld voor oorsprong, doel en zin 

van ons leven en samenleven. Hoe zit dat eigenlijk met dit zaad en waar raakt 

dit verhaal aan? Waar zat voor de eerste hoorders toch de uitdaging en de 

bemoediging? Wat ervaar je zelf als bemoediging? Wat doet jou goed? 

 

De internetviering van de ADS is altijd te bekijken via: www.doopsgezind.nl  

 

P.S. Voor Gieters Nijs schreef ik met dank aan Klaas Prins een stuk over ds. T.O. 

Hylkema. Bij belangstelling, s.v.p. even een berichtje naar: 

Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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