
Nieuwe Kerk Utrecht, meditatief voor maandag 29 maart in de Stille Week 
 

Stilte 

 
In de stilte mag je de drukte van de dag loslaten en tot rust komen 

 

Luisteren: 

 

Openingskoor Matthäus Passion J.S. Bach 
door Utrechts studentenkoor en orkest  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UZj6LAyq-QQ 

 

Gebed 

 
Niet om te oordelen bent U gekomen, Heer onze God, 

maar om te zoeken wat verloren is, 

om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 

om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 

U bent groter dan ons hart, 

U bent de Schepper van een nieuwe toekomst, 

de God van liefde tot in eeuwigheid. 

 

Lezen: Johannes 12: 20 – 30 

 
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 verheven. 

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 ogenblik 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.’ 

 

Meditatief 

 
De Grieken waren gekomen om God te aanbidden en vragen om een ontmoeting met Jezus. 

Wat verwacht jij van een ontmoeting met Jezus? 

 

Gebed 

 
Waar wil je God voor danken? 

Voor welke mens(en) en omstandigheden wil je voorbede doen,  

heel eenvoudig door een naam of situatie te benoemen? 

 

Luisteren 

 

All My Ways are Known to You 

 
https://www.youtube.com/watch?v=44mVzqGeS-Q  
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