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De weg van het zaad 

 
Ik ben een kleine korrel graan, 

Ik heb lang in de zon gestaan. 

Ik zat toen in een korenaar 

Met heel veel vrienden bij elkaar. 

Nu zijn wij in een zak gedaan 

Met andere losse korrels graan. 

Ik wacht op wat er komen gaat… 

Ik ga de weg van alle zaad; 

Ik zal mijn leven moeten geven 

om anderen te laten leven. 



Ik ben een kleine korrel graan. 

Ik ben de aarde ingegaan. 

Ik lig hier lekker toegedekt 

te wachten tot ik word gewekt. 

Ik voel in mij een kiem van leven, 

die honderdvoudig vrucht zal geven. 

Ik ben de aarde ingegaan, 

zodat ik straks weer op kan staan. 
 

Ik ben een kleine korrel graan. 

Ik hoop straks weer in bloei te staan, 

zodat ik weer nieuw zaad kan geven 

om mensen van te laten leven. 
 

Anneke van Wijngaarden 

 
Thema’s  van deze zondagen. We lazen afgelopen week uit het evangelie naar 

Matteüs 13:1-23, het is de gelijkenis van de zaaier. Een zondag later gaat het 

over onkruid en tarwe. Prachtige agrarisch beelden voor oorsprong, doel en zin 

van ons leven en samenleven. Hoe zit dat eigenlijk met de weg van het zaad, de 

wording van het Koninkrijk, van deze wereld anders. Er is weerstand en 

mislukking, maar we moeten niet uit het oog verliezen wat er wel groeit en van 

de grond komt.  Ontspan, het hoeft ook niet allemaal 100% . Wat betekent het 

trouwens voor jou persoonlijk om vrucht te dragen? Waar denk je dan aan? 

Waar heb jij aan bijgedragen, wat voor over gehad? Heb je ook zoiets als de 

vruchten van je leven mogen proeven?  Het gaat niet om veel  of meer, maar 

om het inzicht / levensvreugde  dát je als mens iets bij mag en kunt dragen. 

 

Komende  zondag is er weer voor het eerst dienst in Steenwijk voor een kleine 

groep en met opgave vooraf, zie de mededelingenbrief. Voorganger: Bertha 

Groen. In Giethoorn is er eveneens dienst om 10.00 uur o.l.v. ds. Graddie 

Meijer. Deze 18e Zondagsbrief is voorlopig de laatste, dank voor alle reacties. 

U allen een goede zomer gewenst!  E: Gerke.vanhiele@outlook.com 
 

Mocht u in noodgevallen een beroep willen doen op een voorganger, dan kunt  

u voor Giethoorn contact opnemen met Roelof Groen (06 22235521) en voor 

Steenwijk met Eint Ockels (0521 510345).  
 

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

http://www.doopsgezind.nl/

