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Muziekfilmpje: ‘Laten wij dan nu begraven’ uit de Graankorrel sterft 
 
Overdenking: ‘De weg van de graankorrel’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Gebeden afgesloten met muziekfilmpje ‘God fan fier en hein ús Heit’  
 
Afkondiging van de collectes door een diaken 
 De collectes worden bij de uitgang gehouden 
 
Orgelspel: Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7  
 
Zegen 

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel 

    Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om 
God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, 
en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten. Filippus ging dat 
tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: 
‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verhe-
ven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft 
draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie 
in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 
Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, 
en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. 
    Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogen-
blik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat 
nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de 
hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer 
tonen.’ 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. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor 
mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld 
geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 
Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen 
naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou 
sterven.  

Bijbellezing: Johannes 12: 20-33 gelezen door Wiebe Langius 
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N.a.v. de aangescherpte Corona maatregels door het kabinet en 
het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk heeft het kerkbe-
stuur PG IJlst besloten dat er voorlopig geen samenzang tijdens 
de kerkdiensten zal zijn. De liederen, die we normaal samen zou-
den gaan zingen, worden nu door organist Gerbrand Schrale ge-
speeld. Ook zijn er enkele (muziek)filmpjes. 
 
Voor de dienst is er orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst Wiebe 
Langius (Wiebe is vandaag voor het laatst ouderling van dienst) 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Moment van Stil Gebed  
 
Orgelspel: Psalm 43: 1, 3 en 5  
 
Woord vooraf 
 
Bemoediging en Groet 

Gebed 
 
Orgelspel: Liefste Lied 2,65: 1, 2 en 3 

V:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:   die trouw is in tijd en eeuwigheid 
Allen:  en die het werk van zijn handen niet loslaat 
V:   Genade, barmhartigheid en vrede van God de Va-

  der en van Christus Jezus, onze Heer! 
Allen:  Amen 

1. Zoek de stilte, vind de ruimte  
 in ons overvol bestaan,  
 waar de hoop een plaats kan vinden,  
 wij bevrijd naar binnen gaan:  
 wis de chaos en de wirwar,  
 wis de ogen om te zien  
 wat van waarde is en kostbaar,  
 wat tot onze vrede dient.  
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Muziekfilmpje: kinderlied ‘Djip yn my’ 
 
Veertigdagenproject - Levensweg 
 - Marja de vries van de kinderviering - de dobbelsteen 
 - Projectposter over het Verhaal van de Graankorrel 
 - Filmpje over ‘Groeien 
 
Orgelspel: Lied 315: 1 

2. Stilte vraagt om ons vertrouwen,  
 koelt de hitte, remt de tred.  
 God, de stilte die ons aanspreekt,  
 kent ons wezen, raakt de kern.  
 Hij schept ruimte in ons denken,  
 schaduw die de zon laat zien,  
 schenkt ons de moed waar wij te klein zijn,  
 geeft geloven doel en zin.  
 
3. Laten wij in zijn Geest voortgaan,  
 open voor elkaar verdriet,  
 angsten uit ons leven bannen,  
 want de ruimte moet gevierd:  
 ruimte voor de diepste dromen,  
 ruimte voor zorgvuldigheid,  
 ruimte die wij kunnen delen,  
 ruimte waar de Geest geleidt!  

Leefregel: Filippenzen 2: 3-8 

    Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle 
bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen 
uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat 
onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die 
de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 
maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een 
slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 
heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de 
dood aan het kruis.  


