
Dietrich Bonhoeffer – zaaien: geven en ontvangen 

 

BijEén gekomen 
 
- muziek  
- woord van welkom  
- Lied 903: 1,2,3 Zou ik niet van harte zingen – Paul 

Gerhardt 
- stilte \ bemoediging \ groet 
- Wie ben ik – tekst van Dietrich Bonhoeffer in de 

gevangenis (foto 1)  
- Wij zingen op de wijs van Psalm 139 – tekst van René van Loenen 

Wie ben ik God? Ben ik de mens die door de ander wordt 
gekend 
als toonbeeld van lankmoedigheid, van moed en 
zelfverzekerdheid, 
die in gevangenschap de dagen met milde ogen kan 

verdragen? 

 

Ben ik een mens door U veracht of hoopvol teken in de 

nacht? 

Of ben ik beide door elkaar: een trooster en een huichelaar? 

Wie ik ook ben, Gij kunt mij lezen, ik hoor U toe met heel 
mijn wezen. 

- Gebed van Dietrich Bonhoeffer 

- Lied 841: 1,2 Wat zijn de goede vruchten 

 
op Verhaal komen 

- gebed 

- Johannes 12: 20-36 

- Lied 650 De aarde is vervuld 
- verkondiging   
- muziek  
- Lied – tekst René van Loenen op de wijs van 

Lied 275 Heer onze Heer hoe zijt Gij  

De akker kent zijn eigen wetten – de zware grond van zorg en zweet 
het is haar vreemd ons aan te zetten tot vriendschap op genegenheid 

 De akker kan slechts volheid geven als zij bewerkt wordt met 
ontzag: 
 de vrucht waarvan wij kunnen leven versterkt ons lichaam dag 
aan dag 
Maar vriendschap laat zich niet zo dwingen, ze bloeit in vrijheid, zonder 
plicht 

Als in de lente eerstelingen komt vriendschap kwetsbaar aan het licht 
 Oprechte vriendschap is als water verheldert en verkwikt de geest 
 en spoelt het stof af van de dagen die zwaar en drukkend zijn 

geweest 
Oprechte vriendschap vraagt vertrouwen, is tegen afgunst sterk gekant 
de één kan op de ander bouwen, zo vindt de geest een geestverwant 



 Ik heb toen er sirenes krijsten aan jou, mijn vriend in nood, 

gedacht 
 dat het gevaar van jou mag wijken, dat onheil jou niet treft 

vannacht 
dienst van het antwoord 
 
- gebed van Bonhoeffer, stilte 
- aankondiging collecte en inzameling van gaven 
- Lied 511: 5,6,7 Laat warm en stil de kaarsen branden  
heenzending en zegen,  
beaamd door Lied 425 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
uitleidend orgelspel 
 

 

 

 

 

 

  
  

1.      Door de wereld gaat een woord 

         en het drijft de mensen voort: 

          "Breek uw tent op, ga op reis 

          naar het land, dat Ik u wijs." 

Refrein:     Here God, wij zijn vervreemden  

door te luist' ren naar uw stem. 

Breng ons saam met uw ontheemden 

naar het nieuw Jeruzalem. 

  

2.       Door de wereld gaat een stoet 

     die de ban brak van het bloed. 

     Die bij wat op aarde leeft 

     nu geen burgerrecht meer heeft. (refrein) 

  

3.      Menigeen ging zelf op pad 

daar hij thuis geen vrede had. 

Eeuwig heimwee spoort hem aan 

laat ook hem het woord verstaan. (refrein) 

  

4.      Door de wereld klinkt een lied 

tegen angsten en verdriet, 



tegen onrecht, tegen dwang 

richten pelgrims hun gezang. (refrein) 

  

5.      Velen, die de moed begaf, 

blijven staan, of dwalen af.  

Hunk'rend naar hun oude land.  

Reisgenoten, grijp hun hand. (refrein) 

  
  

 
 


