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-Orgelspel 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
- Lied 542 
 
-V.      : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met jou! 
-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
 
-Lied 25A,  staande als drempelgebed 
 
-Kyriegebed 
-Kyrielied: Lied 547: 1, 2 en 5 
 
-Gebed van de zondag 
-Evangelielezing : Johannes 12: 20-25, 31-36 
 
Enkelen van hen die opgaan om te aanbidden op het feest zijn 
Hellenen;  
die komen dan bij Filippus aan, die van Betsaïda in Galilea, 
en hebben hem de vraag gesteld en gezegd: 
‘heer, wat wij willen is: Jezus zien!’ 
Filippus komt  en zegt het Andreas; 
Andreas komt met Filippus mee en zegt het Jezus. 
Maar Jezus zegt in zijn antwoord tot hem: 
‘Het uur is wel gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt 
wordt; maar het is vast en zeker, zeg ik jullie: 
als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft, dan blijft hij 
alleen; maar als hij sterft draagt hij overvloedig vrucht. 
Wie zijn ziel tezeer liefheeft, verliest het, 
en wie in deze wereld zijn ziel ‘haat’,  
zal het bewaren voor  het leven van de komende eeuw. 
Nu is het er: het oordeel over deze wereld, 
nu zal de overste van deze wereld buiten worden geworpen. 



En als Ik van de aardbodem zal worden omhoog geheven 
zal Ik allen tot Mij trekken! 
Door dit te zeggen heeft Hij aangeduid in tekentaal wat voor 
dood Hij zou gaan sterven. 
Dan antwoordt de schare Hem: 
Wij horen uit de Thora dat de Messias ‘zal blijven tot aan de 
komende wereld’; hoe kunt U dan zeggen dat de mensenzoon 
moet worden omhoog geheven: wie is die mensenzoon? 
Dan zegt Jezus tot hen: Nog een kleine tijdsspanne is het licht 
bij jullie; loopt zolang je het licht hebt, opdat duisternis je niet 
zal overvallen;  
wie wandelt in het duister weet niet waar hij heen gaat; 
komt tot vertrouwen in het licht zolang je het licht hebt, 
om zonen-en-dochters van het licht te worden! 
Als Jezus dat heeft uitgesproken, gaat Hij weg 
en verbergt Hij zich voor hen. 
 
-Zingen: “Graan dat in de aarde…” Mel.625 
 
Graan dat in de aarde, in het graf neerdaalt, 
is als zaad, dat stervend, naar de morgen taalt. 
Liefde staat op, al sliep zij totterdood, 
Liefde groeit als koren, halmen groen en groot. 
 
Met geweld begraven werd de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten, in de harde rots? 
Jezus gaat dood, geen weg lijkt meer te gaan. 
Liefde groeit als koren, nieuw ontkiemt het graan. 
 
-vervolg Evangelielezing: Johannes 12: 37, 42-50 
Ofschoon Hij zoveel tekenen had gedaan in tegenwoordigheid 
van hen, geloofden zij niet in Hem opdat het woord  van Jesaja 
vervuld zou worden: “Heer, wie heeft onze boodschap 
geloofd?” 



Toch waren er velen, ook uit de leiders, die in Hem vertrouwen 
hadden, maar vanwege de Farizeeën kwamen zij er niet voor 
uit, opdat zij niet uit de synagoge zouden geworpen worden. 
Want zij hadden de eer van mensen liever dan de eer van God. 
Jezus nu zei: ‘Wie gelooft in Mij, gelooft niet in Mij, maar in 
degene die mij gezonden heeft; 
en die Mij ziet, ziet degene die Mij gezonden heeft. 
Ik ben als een licht in de wereld gekomen, 
opdat ieder die in Mij vertrouwen heeft niet in het donker 
blijft;  
en indien iemand naar mijn woorden hoort en ze niet bewaart, 
dan ben ik het niet om hem te veroordelen;; 
want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar 
om de wereld te redden. 
Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanvaardt, 
heeft er al één die hem oordeelt: het woord dat Ik gesproken 
heb, dat oordeelt hem ten laatste dage,. 
omdat Ik uit mijzelf niet heb gesproken, maar de Vader die Mij 
gezonden heeft, die gaf Mij wat Ik zou zeggen en wat Ik 
spreek. 
En Ik weet dat zijn gebod altijddurend leven is. 
Dus van wat Ik uitspreek geld:, zoals de Vader het Mij gezegd 
heeft, zo spreek Ik!   
 
Lied 544: 1, 3 en 5 
 
-Uitleg en verkondiging 
 
-Orgelspel 
 
-Dankgebed , voorbeden, stil gebed, Onze Vader ( Lied 369b) 
 
-Slotlied: Lied 653: 1, 4 en 7 
 
-Zegen 



 
 
 
 
 
 
 
 


