
'Dat zie ik anders.’ zei de graankorrel, 
'Mijn hart zegt dat het tijd wordt om te sterven. 
Van al mijn broers en zussen uit de korenaar 
ben ik nog de enige in leven. 
Blijf ik in leven, dan blijf ik alleen. 
Maar ga ik dood, dan breng ik  
- begraven in de grond –  
veel vrucht voort 
en dan zijn we weer met z’n allen.' 
 
Heel even wist de rechtvaardige weer 
dat hij vocht voor de zaak van allen 
en dat was genoeg om het uit te houden. 
 

Slotgebed 
 
God van leven en toekomst, 
door mens met de mensen te worden  
hebt Gij uw droom van een betere wereld  
heel herkenbaar in ons hart gegrift. 
Steeds opnieuw nodigt Gij ons uit  
om mee te werken aan de verwezenlijking ervan. 
We mogen opkijken naar Jezus, die zelf stierf om te leven. 
Geef ook ons de kracht, God,  
om te winnen door te verliezen,  
om te vinden door los te laten,  
om te leven door te sterven. 
Laat ons geloven dat uw uur is aangebroken. Amen. 
 
 

Zending en zegen 
 
Moge het teken van het kruis  
ons bevestigen op de weg van de Heer:  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

 
5e zondag van de veertigdagentijd 

 
Stellen wij ons onder de bescherming van God 
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.  
 

Openingswoord 
 
Elke mens is op zoek naar zijn bestemming,  
naar waarachtig en gelukkig leven. Op onze vraag naar geluk 
mogen wij vandaag een antwoord horen 
in de verhalen van mensen die ervaren hebben  
dat God op hun zoektocht met hen meeging.  
De profeet Jeremia spreekt van een nieuw Verbond dat God met 
ons aangaat. Hij grift zijn Wet van liefde in ons hart. 
En Jezus zegt: “Wie zijn leven vasthoudt, zal het verliezen.  
Maar wie zijn leven durft prijs te geven, zal het vinden.” 
Het echte geluk ligt niet in het grijpen en nemen voor onszelf,  
maar stroomt door het hart van de mens die zich geeft, die recht 
doet aan de anderen, vooral aan de kleinen en de armen. Dat 
heeft Jezus ons voorgedaan en wij willen Hem daarin volgen. 
 

Openingsgebed 
 
God, als wij onszelf hoger achten dan de ander,  
dan is er geen leven meer, 
niet voor onszelf en niet voor de anderen. 
Wij vragen U: 
doe ons ervaren dat grijpen en nemen niet gelukkig maken, 
maar dat het zinvol is onszelf te geven. 
Leer ons het voorbeeld volgen van Jezus,  
die als een graankorrel in de aarde gestorven is 
en zo nieuw leven mogelijk maakte voor allen. Amen. 
 
 



Eerste lezing (Jer., 31, 31-35) 
 
31  Er komen dagen - godsspraak van de Heer -  
dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit;  
32  geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,  
toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden.  
Want dit verbond hebben zij verbroken  
hoewel Ik hun meester was - godsspraak van de Heer. 
33  Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël 
sluit - godsspraak van de Heer:  
Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik 
zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn.  
34  Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten,  
noch tegen zijn broeder zeggen: `Leer de Heer kennen.''  
Want iedereen, groot en klein, kent Mij al - godsspraak van de 
Heer. Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun 
zonden.' 
 

Evangelie (Joh., 12, 20-33) 
 
Er waren ook Grieken onder de pelgrims die ter gelegenheid van 
het feest aan de eredienst kwamen deelnemen.  
Ze wendden zich tot Filippus, die afkomstig was uit Betsaïda in 
Galilea, met het verzoek: `We zouden Jezus willen ontmoeten.' 
Filippus ging dit bespreken met Andreas  
en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen.  
Jezus gaf hun ten antwoord: `Het uur is gekomen dat de Men-
senzoon verheerlijkt wordt. 24  Waarachtig, Ik verzeker Jul-
lie: als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij  
onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke 
vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het;  
maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden 
voor het eeuwige leven. Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten  
volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn:  
wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader.  
Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen:  
`Vader, red Mij uit dit uur''? Nee, want juist daarom ben Ik  
gekomen: met het oog op dit uur. Vader, verheerlijk uw naam!'  
Toen klonk er een stem uit de hemel: `Die heb Ik al verheerlijkt 
en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.' De mensen die hadden 
staan luisteren, dachten dat het gedonderd had. Maar sommigen 
zeiden: `Er heeft een engel tegen Hem gesproken.' Jezus zei 
echter: `Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar voor u.  
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,  

nu gaat de vorst van deze wereld onttroond worden. Ikzelf moet 
van de aarde omhoog geheven worden en zo haal Ik allen naar 
Mij toe.'  
Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven. 
 

Voorbeden 
 
Tot God die mensen tot vrijheid roept, bidden wij: 
 
-Voor allen die worden gewond  
door godsdienstige visies die hen klein maken  
en terneerdrukken. Laten wij bidden… 
 
-Voor allen die lamgeslagen zijn  
door hun verleden, door schuld,  
door leed dat niet kan worden gedragen. Laten wij bidden… 
 
-Voor allen die zich sterk maken voor de zaak van gerechtigheid 
en vrijheid, voor allen die zichzelf opzij zetten  
vanwege de nood van een ander. Laten wij bidden… 
 
- Voor al onze persoonlijke intenties… 
 

Onze Vader 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. 

 
Bezinning 

 
‘Doe wat je hart je ingeeft. 
Dat klinkt wel mooi   
maar wat als ik eraan kapot ga?’ 
vroeg de rechtvaardige aan een graankorrel, 
'wie heeft er dan wat aan?' 
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‘Doe wat je hart je ingeeft. 
Dat klinkt wel mooi   
maar wat als ik eraan kapot ga?’ 
vroeg de rechtvaardige aan een graankorrel, 
'wie heeft er dan wat aan?' 



'Dat zie ik anders.’ zei de graankorrel, 
'Mijn hart zegt dat het tijd wordt om te sterven. 
Van al mijn broers en zussen uit de korenaar 
ben ik nog de enige in leven. 
Blijf ik in leven, dan blijf ik alleen. 
Maar ga ik dood, dan breng ik  
- begraven in de grond –  
veel vrucht voort 
en dan zijn we weer met z’n allen.' 
 
Heel even wist de rechtvaardige weer 
dat hij vocht voor de zaak van allen 
en dat was genoeg om het uit te houden. 
 

Slotgebed 
 
God van leven en toekomst, 
door mens met de mensen te worden  
hebt Gij uw droom van een betere wereld  
heel herkenbaar in ons hart gegrift. 
Steeds opnieuw nodigt Gij ons uit  
om mee te werken aan de verwezenlijking ervan. 
We mogen opkijken naar Jezus, die zelf stierf om te leven. 
Geef ook ons de kracht, God,  
om te winnen door te verliezen,  
om te vinden door los te laten,  
om te leven door te sterven. 
Laat ons geloven dat uw uur is aangebroken. Amen. 
 
 

Zending en zegen 
 
Moge het teken van het kruis  
ons bevestigen op de weg van de Heer:  
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

 
5e zondag van de veertigdagentijd 

 
Stellen wij ons onder de bescherming van God 
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.  
 

Openingswoord 
 
Elke mens is op zoek naar zijn bestemming,  
naar waarachtig en gelukkig leven. Op onze vraag naar geluk 
mogen wij vandaag een antwoord horen 
in de verhalen van mensen die ervaren hebben  
dat God op hun zoektocht met hen meeging.  
De profeet Jeremia spreekt van een nieuw Verbond dat God met 
ons aangaat. Hij grift zijn Wet van liefde in ons hart. 
En Jezus zegt: “Wie zijn leven vasthoudt, zal het verliezen.  
Maar wie zijn leven durft prijs te geven, zal het vinden.” 
Het echte geluk ligt niet in het grijpen en nemen voor onszelf,  
maar stroomt door het hart van de mens die zich geeft, die recht 
doet aan de anderen, vooral aan de kleinen en de armen. Dat 
heeft Jezus ons voorgedaan en wij willen Hem daarin volgen. 
 

Openingsgebed 
 
God, als wij onszelf hoger achten dan de ander,  
dan is er geen leven meer, 
niet voor onszelf en niet voor de anderen. 
Wij vragen U: 
doe ons ervaren dat grijpen en nemen niet gelukkig maken, 
maar dat het zinvol is onszelf te geven. 
Leer ons het voorbeeld volgen van Jezus,  
die als een graankorrel in de aarde gestorven is 
en zo nieuw leven mogelijk maakte voor allen. Amen. 
 
 


