
































Staande: Lied 978 : 1, 4. 



Staande: Lied 978 : 1. 4. 



Staande: Lied 978 : 1, 4, 



Staande: Lied 978 : 1, 4. * 













Lezing: Psalm 51 : 1 t/m 10. 

51 
1   Voor de koorleider. Een psalm van David,  
2   toen de profeet Natan hem had bezocht, 

nadat hij met Batseba geslapen had. 

 
3   Wees mij genadig, God, in uw trouw, 

u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 
4   was mij schoon van alle schuld, 

reinig mij van mijn zonden. 



Lezing: Psalm 51 : 1 t/m 10. 
5   Ik ken mijn wandaden, 

ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 
6   tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, 

ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 
Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn 
en uw oordeel zuiver. 

7   Ik was al schuldig toen ik werd geboren, 
al zondig toen mijn moeder mij ontving, 

8   maar u wilt dat waarheid mij vervult, 
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 

 



Lezing: Psalm 51 : 1 t/m 10. 
 

 

9   Neem met majoraan mijn zonden weg 
en ik word rein, 
was mij  
en ik word witter dan sneeuw. 

10 Laat mij vreugde en blijdschap horen: 
u hebt mij gebroken,  
laat mij ook juichen. 

 

 
  

* 





Lezing: Johannes 12 : 20 t/m 33. 

Jezus spreekt over zijn dood 
20 Nu was er ook een aantal Grieken  

naar het feest gekomen om God te aanbidden.  
21 Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea,  

en vroegen hem of ze Jezus konden ontmoeten.  
22 Filippus ging dat tegen Andreas zeggen  

en samen gingen ze naar Jezus.  
23Jezus zei:  

‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon  
tot majesteit wordt verheven.  



Lezing: Johannes 12 : 20 t/m 33. 
24Waarachtig, 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.  

25Wie zijn leven liefheeft verliest het,  
maar wie in deze wereld zijn leven haat, 
behoudt het voor het eeuwige leven.  

26Wie mij dient moet mij volgen:  
waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie 
mij dient zal door de Vader geëerd worden. 



Lezing: Johannes 12 : 20 t/m 33. 
27 Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? 

Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? 
Maar hiervoor ben ik juist gekomen.  

28 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.’  

29 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.  



Lezing: Johannes 12 : 20 t/m 33. 
30 Jezus zei:  

‘Die stem heeft niet voor mij gesproken,  
maar voor u.  

31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, 
nu zal de heerser van deze wereld  
uitgebannen worden.  

32 Wanneer ik van de aarde omhooggeheven 
word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’  

33 Daarmee bedoelde hij de wijze  
waarop hij zou sterven.  

  

* 
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40dagentijd 2022:  

Alles komt goed?! 



Kinderen en ouderen in Moldavië 
worden gezien 



 

Bij de grens met Moldavië staan rijen met honderden 
vluchtelingen.  De medewerkers van HomeCare delen 
hulppakketten uit.  "Bid voor ons, alleen God kan deze 

oorlog stoppen." 

 



Ook kinderen en ouderen in Moldavië,  
het armste land van Europa, hebben het zwaar.  



Door de hoge werkloosheid zoeken mensen werk in het 
buitenland en laten hun kinderen en ouders thuis achter. 



Kinderen en ouderen in Moldavië  
zijn op zichzelf aangewezen en krijgen niet  

de zorg die ze zo hard nodig hebben.  

 



De organisatie Bethania, partner van Kerk in Actie,  
komt op voor deze kinderen en ouderen. 

 



 

 
In twee opvangcentra krijgen kinderen  

naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. 
 



De kinderen krijgen op het centrum ook een gezonde maaltijd. 



De meeste kinderen die naar het centrum komen 
hebben gedragsproblemen. Daarom biedt Bethania 

ook psychologische hulp en therapie. 



In de dagcentra voor ouderen worden maaltijden verstrekt. 



Ook krijgen ouderen de medische zorg die ze nodig hebben. 



Hartelijk dank voor uw steun.  
Samen met u zorgen we dat kwetsbare kinderen 

en ouderen in Moldavië worden gezien! 
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