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Thema Drie (orakel)spreuken (Pnr.1260)  Johannes 12: 24-26 
Uitgesproken 25 maart 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Jenny van der Steeg  
Muzikale begeleiding Marijn de Jong 
Met medewerking van  Open-Hof-cantorij o.l.v. Arie van de Weerd 
 
U luistert naar: een ‘remake’ van een dienst over Johannes 12: 24-26 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 43: 1 en 3 

1. O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat.  
 
3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst Johannes 12: 24-26 
 
Zingen Lied 176: 1, allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 

1. O Liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm U over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
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in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
Woorden ten leven Romeinen 6 
 
Zingen Tussentijds 152: 1, 2 en 3 laatste vier regels van vers 1 en 3 allen 

Wie zal voor God verschijnen?  
Wie gaat er voor ons uit?  
Wie raakt aan Gods geheimen  
in alle eenzaamheid?  
Het is de hogepriester  
die alles voor ons doet: 
’t is onze Here Christus,  
Hij reinigt ons met bloed. 
 
De Heer is voortgevaren  
de grote tempel door  
van buiten bij de schare  
tot binnen bij Gods oor.  
Daar brengt Hij de gebeden,  
daar plengt Hij onze schuld.  
Hij won voor ons de vrede.  
Hij heeft de Wet vervuld. 
 
Hoe staat het voorgeschreven  
in ’t Oude Testament?  
Een dier boet met zijn leven,  
een dier dat God niet kent.  
Maar Hem, het Lam, zij ere,  
dat eeuwig is geslacht!  
Wij moeten ons bekeren,  
ons offer is gebracht. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Johannes 12: 20-33 gelezen in de Naardense Bijbel 

20. Enkelen van hen die de opgang maken 
om te aanbidden op het feest 
zijn Hellenen; 
21. 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! 
22. Filippus komt en zegt het Andreas; 
Andreas komt met Filippus mee 
en zegt het Jezus. 
23. Maar Jezus zegt in zijn antwoord tot hen: 
het uur is wel gekomen 
dat de mensenzoon verheerlijkt wordt; 
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24. maar het is vast en zeker, zeg ik u: 
als de graankorrel niet valt in de aarde 
en sterft 
dan blijft hij alléén; 
maar als hij sterft 
draagt hij overvloedig vrucht; 
25. wie zijn lijf-en-ziel te zeer liefheeft 
zal ze verliezen, 
en wie in deze wereld zijn lijf-en-ziel 'haat' 
zal ze bewaren voor het eeuwige leven; 
26. als iemand mij dienstbaar wil zijn 
moet hij mij volgen, 
en waar ik ben 
daar zal ook mijn dienaar zijn;  
als iemand mij dient 
zal de Vader hem eer bewijzen; 
27. nu het zover is 
'is mijn ziel verbijsterd' (Ps. 6,4); 
wat moet ik zeggen?- 
'Vader, red mij uit dit uur'?- (Ps. 6,5    en 7,2) 
maar daarom ben ik juist gekomen: 
voor dit uur!... 
28. 'Vader, verheerlijk uw Naam!' (Ps. 8,2-10). 
Dan komt er een stem uit de hemel: 
'ik heb hem verheerlijkt 
en zal hem wéér verheerlijken!' 
(Ps. 7,6    en 8,6    en 1    Sam. 2,30) 
29. Toen heeft de schare die 
daar stond en het hoorde 
gezegd dat er een donderslag  
was geschied; 
maar anderen hebben gezegd: 
een engel heeft tot hem gesproken! 
30. Het antwoord van Jezus is dat hij zegt: 
niet om mij is deze stem geschied, 
maar om u!- 
31. nú is het er: 
het oordeel over deze wereld; 
nú 
zal de overste van deze wereld 
naar buiten worden uitgeworpen!- 
32. en als ik van de aarde zal worden 
omhooggeheven 
zal ik allen tot mij trekken! 
33. Door dit te zeggen 
heeft hij in tekentaal aangeduid 
wat voor dood hij zou gaan sterven. 

 
Zingen Tussentijds 145: 1, 2 , cantorij en 3 allen 

Graan dat in de aarde,  
in het graf neerdaalt,  
is als zaad, dat stervend  
naar de morgen taalt.  
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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 is dood, 
geen weg lijkt meer te gaan. 
Liefde groeit als koren, 
als het groene graan 
 
Zaad van God, verloren 
in de harde steen, 
en ons hart, in doornen  
vruchteloos alleen, -  
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan.  
Liefde groeit als koren,  
als het groene graan. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 78: 1, 2, en 4 

1. Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
2. Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Diakonale voorbeden wordt gevraagd voor…… 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven; cantorij zingt “Was mein Gott will, das g’scheh all zeit” 
 
Zingen Lied 364: 1, cantorij, 2 en 3 allen 
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1. Laat ons als Jezus' jongren nooit vergeten: 
die drinken uit één kelk, van één brood eten, 
die zijn in Hem, gereinigd van hun zonden, 
tot één verbonden. 
 
2. Als wij als broeders met elkander leven, 
ons voor de armen en de zwakken geven, 
vervullen wij de laatste wil des Heren, 
zijn naam ter ere. 
 
3. Moge zijn liefde liefde in ons wekken, 
dat eensgezind wij door de wereld trekken. 
Leid als één kudde op uw weg ons verder, 
o goede Herder. 

 
Zegen 


