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Jezus geeft 

 
Maandagavond Stil Moment 

Bruikbaar door het verlies heen 

 
 

 
We beginnen in stilte 
Openingsgedachte: Duidelijkheid 
We hebben verschrikkelijke en slechte dingen zien gebeuren, maar er niets van gezegd. We zijn enorm 
gewiekst. In huichelen en dingen zo voorstellen dat ze voor meerdere uitleg vatbaar zijn, zijn we uitblinkers 
geworden. Door onze ervaringen hebben we geleerd om andere mensen te wantrouwen en durven we hun 
niet eerlijk en vrij te zeggen wat ons op het hart ligt. En door allerlei pijnlijke conflicten zijn we murw of 
misschien zelfs wel cynisch geworden. Zijn we nog bruikbaar? 
(Dietrich Bonhoeffer, Veertigdagentijd) 
 
Lied: Psalm 69: 1 
O God, verlos en red mij uit den nood; 
De waat'ren zijn tot aan de ziel gekomen; 
Ik zink in 't slijk; ik voel mij overstromen; 
Ik ga te grond'; de vloed is mij te groot. 
Ik roep mij moê in dezen jammerstaat; 
Mijn keel is hees, zij is van droogt' ontsteken; 
En daar ik hoop op God, mijn toeverlaat, 
Schrei ik mij blind; mijn ogen zijn bezweken. 
 
Gebed  
Toelichting 
In de openingsgedachte richten we de blik op onszelf…. In de lijdenstijd richten we de blik op Jezus. Hoe 
werd Hij bruikbaar? Door Zijn leven te verliezen. Murw geslagen. 
 
Schriftlezing: Johannes 12: 20 - 26 
Johannes 12:20 Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te 
aanbidden. 
21. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij 
willen Jezus graag zien. 
22. Filippus kwam en zei het tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. 
23. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. 
24. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar 
als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 
25. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot 
het eeuwige leven. 
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26. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand 
Mij dient, zal de Vader hem eren. 
 
Stilte  
Lied: Ik zie het kruis (Opwekking 751) 
 
Ik zie het kruis van mijn Verlosser. 
Ik zie het kruis waaraan Hij stierf. 
Daar aan het kruis droeg Hij mijn zonden. 
Stierf Hij mijn dood, kocht Hij mijn ziel. 

-Refrein- 
Halleluja! Ik prijs U, Jezus. 
Ontvang mijn lof, ontvang mijn liefde. 
Halleluja, ik geef mijn leven. 
U heeft mijn hart, U heeft mijn ziel. 

Ik zie het kruis van mijn Bevrijder. 
Ik zie het kruis van Golgotha. 
Die diepe pijn, de weg van lijden. 
Die weg is Hij voor mij gegaan. 

-Refrein- 

Ik zie de dag van overwinning. 
Ik zie de kracht van Adonai. 
De dood is toen voorgoed verslagen. 
Toen Jezus sprak: het is volbracht! 

-Refrein- 

Ik zie het graf van de Messias. 
Daar in dat graf is Hij gegaan. 
Maar zie: dat graf is nu verlaten. 
De Mensenzoon is opgestaan! 

- Refrein- 

 
Luistermoment: Gedicht ‘Wie ben ik?’ 
Wie ben ik? 
De één of de ander? 
Ben ik nu heel iemand anders dan morgen? 
Of ben ik die beide personen tegelijk? 
Ben ik een huichelaar in contact met anderen 
En in mijn eigen ogen een verachtelijke, 
klagende zwakkeling? 
Of lijkt wat er in mij nog over is, 

Op een verslagen leger, dat in totale chaos 
wegvlucht 
Bij een al behaalde overwinning? 
 
Wie ben ik? 
Deze eenzame vragen drijven de spot met mij. 
Maar: wie ik ook ben, U kent mij. 
Want ik ben van U, o God! 

 
Gebeden 
Lied: Waardig is het Lam (Opwekking 615) 
Dank U voor het kruis Heer, 
Dank U dat U stierf voor mij. 
U droeg al mijn schuld en pijn; 
Nu ben ik rein; 
Uw liefde wast mij schoon. 
Dank U voor uw offer; 
Vastgenageld aan het kruis. 
Liefdevol vergeeft U mij, 
U leeft in mij 
En omarmt mij als uw zoon. 

 
Waardig is het Lam 
Zittend op de troon. 
Zegevierend voor altijd 
Draagt U de hoogste kroon. 
Hoog verheven Heer, 
Jezus, Zoon van God. 
De hemel gaf ons haar grootste schat. 
Waardig is het Lam, 
Waardig is het Lam. 

 
Gebed om zegen 
 
We sluiten af in stilte 


