
 
Zondag 18 maart 2018 

 vijfde van de veertig dagen 

 

Gesprek met de kinderen (tot en met 10 jaar); 

daarna mogen ze naar de kinderdienst gaan. 

 

(Ik laat moestuintjes van Albert Heijn zien.) 

Kennen jullie die? 

Hebben je ze thuis ook? 

Welke heb je? 

Wie zou willen vertellen hoe het werkt? 

 

Zaad is zoiets bijzonders. Het is heel klein. En toch 

zit daar al een begin van leven in. 

 

Jullie krijgen de zorgkoffer mee. 

En in de kinderdienst zal Anja jullie vertellen wat 

Jezus zegt over een zaadje. 

 

Lied: “Wil je opstaan en mij volgen?” (t. John L. 

Bell en Graham Maule, vert. Gert Lubberts, m. 

Schotse volksmelodie) 

 

Evangelielezing: Johannes 12,20-26 (Bijbel in 

Gewone Taal) door Emma 

 
20Er waren ook niet-joden naar Jeruzalem gekomen 

om God te vereren op het Paasfeest. 21Zij gingen 

naar Filippus toe, die uit Betsaïda in Galilea kwam. 

Ze vroegen aan Filippus of ze Jezus konden 

ontmoeten. 22Filippus ging eerst naar Andreas, en 

zij gingen daarna samen naar Jezus om dat aan 

hem te vragen. 
23Jezus zei: ‘Het moment is gekomen dat de 

Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal 

krijgen. 24Luister heel goed naar mijn woorden: 

Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, 

moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er 

niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe 

korrels op. 25Bedenk daarom: Als je je leven het 

allerbelangrijkste vindt, dan zul je het voor altijd 

verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op 

aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven 

krijgen. 
26Als je mij wilt dienen, volg mij dan. Mijn dienaren 

zullen zijn waar ik ben. Als je mij dient, zul je eer 

krijgen van de Vader.’ 

 

Lied: vervolg van “Wil je opstaan en mij volgen?” 

 

Inleiding op de schilderijen die de kinderen van de 

basiscatechese hebben gemaakt – en aandacht 

voor een bijzonder bordje 

 

“Wil je opstaan en mij volgen?” zongen we. 

En is dat niet precies waar het om gaat, in de 

basiscatechese? Dit is waar jullie je in de 

afgelopen twee jaar mee bezig hebben gehouden. 

En ja, daar gaat het sowieso om in de kerk. Dat je 

opstaat. En Jezus volgt. 

 

Hoe doe je dat? 

Het lied vertelt erover. 

“Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als 

een kind?”, zongen we. Daarbij denk ik aan 

vertrouwen. Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft 

niet alles te kunnen. Ook zonder dat je alles weet 

of alles kunt, komt het goed. Vertrouw daar maar 

op. Wees jezelf, daar ben ik blij mee, zegt God. 

“Zul je geven wat ik vind in jou en jij in mij?” Doe 

maar gewoon je best, hoor ik hierin. Je mag de 

talenten die je gekregen hebt, gebruiken. Deel 

maar uit van waar je goed in bent. Misschien ben 

je goed in vrolijk zijn. Misschien ben je goed in het 

helpen van je broertje of zusje. Misschien ben je 

goed in het maken van mooie dingen. Deel daar 

maar van uit. 

 

Jezus zegt het ook: hoe je dat doet. Hoe je hem 

kunt volgen. Hij doet dat met een verhaaltje, met 

een beeld. 

“Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, 

moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er 

niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe 

korrels op.” 

 

Dat kan je wel bezorgd maken. Wat bedoelt hij? 

Moet ik dood gaan? Ik hoef toch niet dood te gaan 

om iets voor iemand te kunnen betekenen? 

Sterker nog: als ik dood ga, beteken ik toch niets 

meer voor iemand anders? Dan ben ik er toch niet 

meer? 

Nee – ik denk niet dat Jezus bedoelt dat we 

letterlijk dood moeten gaan. 

Wat dan wel? 

 

Ik denk eerder dat het zoiets is als helemaal 

ergens in opgaan. Zoals een zaadje helemaal 

opgaat in een nieuwe plant. 

Zo kan dat ook met ons zijn. Soms kun je zó met 

iets bezig zijn, dat je alles om je heen vergeet. Dat 

je zelfs jezélf helemaal vergeet. Dan ben je alleen 

nog met iets of iemand anders bezig. En laat je 

jezelf helemaal los. Je vraag je niet af: zit mijn 

haar wel goed? Of: doet zij het niet veel beter dan 

ik? Zó ga je op in wat je doet. 

Je zou het ook genieten kunnen noemen. Ge-



nieten. Je bent even niet. En terwijl jij even niet 

bent, kan iets anders wel zijn. Dat broertje of 

zusje, dat je helpt, is dan het middelpunt. Of wat 

je leert in de basiscatechese. 

 

Femke had daar een mooi voorbeeld van. Van een 

les waar ze helemaal in opging. 

Ik vroeg welke les zij leuk had gevonden. “Er 

waren er heel veel leuk,” zei ze. “Eén vond ik erg 

leuk. Dat was toen we het hadden over de 

buitenkant die je ziet – en hoe je niet alleen 

dáárnaar moet kijken. Want die buitenkant zegt 

soms niets. Of bedriegt je. Als bijvoorbeeld een 

zwerver een winkel binnenkomt, zal niemand 

vragen: ‘kan ik u helpen?’ Dat komt doordat hij er 

vuil en arm uitziet. Maar aan de buitenkant kun je 

toch niet zien of iemand geld bij zich heeft om iets 

te kopen?” En ze vertelde van de plaatjes die ze 

hadden bekeken. Zoals deze plaat. Wat zie je hier? 

(Ik laat de afbeelding groot zien.) 

 

 
 

Femke zag een olifant. Een ander zag een oude 

vrouw. Weer een ander zag een jonge vrouw… 

 

Ge-nieten, even niet zijn, kun je ook als je 

schildert. Jullie maakten schilderijen om aan het 

kruis te hangen. Jullie schilderden wat anderen 

jullie hebben verteld. Zij vertelden jullie van iets 

waar zij helemaal in op konden gaan. En intussen 

gingen jullie helemaal op in hun verhaal. 

 

Anneke zal jullie uitnodigen naar voren te komen 

en jullie schilderij op te hangen. En willen jullie dan 

vertellen wat jullie geschilderd hebben? 

 

Anneke neemt het over met de interviewmicrofoon. 

Ze houdt een schilderij omhoog en vraagt 

degene(n) die het geschilderd heeft / hebben om 

naar voren te komen en erover te vertellen. 

 

Aansluitend vertelt Lieske over nog iets waarin je 

op kunt gaan / Jezus kunt volgen: aandacht 

hebben voor het behoud van de aarde. 

 

Tenslotte zegt Anneke (bijvoorbeeld): 

Liselotte zal nu een verhaal voorlezen dat hierbij 

aansluit: een verhaal over het geheim van het 

leven. 

 

Verhaal: “de mier en de graankorrel” (Leonardo da 

Vinci) door Liselotte 

 

Muziek 

 

Lied: “De rugzak vol…” – basiscatecheselied 

(‘Basiscatechese’ deel 6; t. Gerard van Midden, m. 

Gerard van Amstel) 


