
vijfde zondag van de 40dagentijd, thema:

“Sterven om te leven”



»

orgelspel:
“O Mensch, bewein’ dein Sünde gross” | J.S. Bach

VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 die trouw houdt tot in eeuwigheid
 en niet loslaat de werken van zijn handen.



»

v:  Hoor ons aan, eeuwige God
allen: hoor naar ons bidden!
v: Gij, die onze harten aanziet
 Gij, die onze diepten peilt,
 blijf ons niet verborgen!
 Wij herkenden U niet, 
 wij zochten onszelf.
 Gij, Heer, vergeef ons!
 Doe ons weer leven 
 en maak ons weer nieuw,
 geef ons uw genade!  



»

 Breng ons in het reine 
 met U en met elkaar
allen:  zegen ons met vrede
 en laat lichten uw Aangezicht
 amen

aanvangspsalm 43: 1, 3, 4 (dit zingen wij staande):
“O God, kom mijn geding beslechten”  ––>



»



»



»



»



»



»
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inleidende woorden

gebed om ontferming, 
na iedere gebedsintentie: lied 547, refrein

“Kyrie eleison, wees met ons begaan”



»

zingen lied 538: 1, 3 | “Een mens te zijn op aarde”



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

groet:
v: Genade zij u en vrede van God onze Vader
 door Jezus Christus en de heilige Geest
allen: amen

gebed ‘open handen’ voor deze zondag 
door het kind van de zondag:  ––>



Open onze handen, God,
leer ons om los te laten.
Jezus heeft ons geleerd
om te vertrouwen dat geen mens ooit dieper kan vallen
dan in de holte van uw hand.
Wees daarom bij ons
als wij verdrietig zijn of eenzaam.
Neem onze lege handen in uw hand
en wijs de weg naar uw toekomst.

lied 541 met de kinderen: “Veertig jaren lopen door het hete zand”



»





»

schriftlezing Psalm 126
1 Een pelgrimslied.

 Toen de heer het lot van Sion keerde,
 was het of wij droomden,
2 een lach vulde onze mond,
 onze tong brak uit in gejuich.

 Toen zeiden alle volken:
 ‘De heer heeft voor hen iets groots verricht.’
3 Ja, de heer had voor ons iets groots verricht,
 we waren vol vreugde.



»

4 Keer ook nu ons lot, heer,
 zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien,
 zullen oogsten met gejuich.
6 Wie in tranen op weg gaat,
 dragend de buidel met zaad,
 zal thuiskomen met gejuich,
 dragend de volle schoven.

zingen psalm 126: 3
“Wat men hier nu met tranen zaait” ––>



»



»



»

schriftlezing Johannes 12:  20 - 33

20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen 
om God te aanbidden. 21 Zij gingen naar Filippus uit Betsa-
ida in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. 
22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen 
ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensen-
zoon tot majesteit wordt verheven. 24 Waarachtig, ik verze-
ker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 
het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel 
vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in 



»

deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige le-
ven. 26 Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook 
mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd 
worden.
27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit 
ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist ge-
komen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen 
klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid ge-
toond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De mensen die 
daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar 
er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen 



»

hem gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij 
gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze 
wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen 
worden. 32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, 
zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee bedoelde hij de 
wijze waarop hij zou sterven.

zingen lied 765 (vers 4 als orgelvers):
“Gij hebt met uw brede gebaren”
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(orgelvers)



»
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UITLEG EN VERKONDIGING 
“Sterven om te leven”

na de preek zingen lied 767: 
(1 allen, 2 vr, 3 m, 4 vr, 5 m, 6 en 7 allen)

“De toekomst van de Heer is daar”









»

zingen lied 767: 1 allen, 2 vr, 3 m, 4 vr, 5 m, 6 en 7 allen



»

zingen lied 767: 2 vrouwen, 3 m, 4 vr, 5 m, 6 en 7 allen



»

zingen lied 767: 3 mannen, 4 vr, 5 m, 6 en 7 allen



»

zingen lied 767: 4 vrouwen, 5 m, 6 en 7 allen



»

zingen lied 767: 5 mannen, 6 en 7 allen



»

zingen lied 767: 6 en 7 allen



»

zingen lied 767: 7 allen



DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug

inzameling van de gaven voor  
   1. kerk 2. diaconie algemeen





»

lied 961



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug

inzameling van de gaven voor  
   1. kerk 2. diaconie algemeen





inzameling van de gaven voor  
   1. kerk 2. diaconie algemeen

slotlied 978 (staande)
“Aan U behoort, o Heer der heren”
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ZENDING EN ZEGEN

orgelspel
Improvisatie over psalm 43



Protestants Kralingen

volgende viering:
• zondag 29 maart, 10 uur in Pro Rege 

ds Ilse Hogeweg 
Palmpaasstokken maken door de kinderen 
koffie na de dienst 

Licentienummer liedboek.nu: L22807


