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We kennen veel van zijn schilderijen: de aardappeleters, de 
zonnebloemen, het korenveld met de maaier, het gele huis in Arles, het 

café bij nacht, om niet meer te noemen. Vincent van Gogh wil aanvanke-
lijk, net als zijn vader, predikant worden. In Engeland is hij een korte 
periode hulpprediker. Hij gaat voor het staatsexamen naar Amsterdam 
om dan theologie te kunnen studeren. Tot een examen komt het niet. 
Gaat vervolgens naar België voor een opleiding tot evangelist. Doet 
kerkelijk werk in de Borinage. Hij neemt het evangelie zo serieus dat hij 
er zelf aan onderdoor dreigt te gaan. Na enige tijd wordt hij ontslagen en 

vindt dan zijn nieuwe roeping: schilderen. Betekent die overgang een 

breuk met zijn geloof? Of zou je kunnen zeggen dat Vincent van Gogh 
ook als schilder evangelist bleef, op een eigen, onnavolgbare manier? We 
luisteren naar het evangelie van Johannes: de graankorrel die in de 
aarde moet sterven om vrucht te dragen en verbinden dat met Vincents 
schilderij van de zaaier.  
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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Liebster Jesu, wir sind hier, BWV 730 en 731 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling 

Improvisatie 

Leonard Seeleman (1997)  

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan - 

 

Groet en bemoediging 

v:  De Eeuwige met u allen! 

G: zijn vrede met u!  

v: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige, 

G: die liefde is en grond van ons bestaan. 

 

Gebed van toenadering  

 

v: Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt, ons wekt 

en koestert met zijn stralen, 

G: wek God zo ook mij! 

v: Zoals de zon geen dag ons in het donker laat, 

G: laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 

v: Zie wat ons zorgen baart, 

G: hoe wij op zoek zijn naar wat adem geeft, 

v: omdat er steeds donkere wolken zijn, 

G: verbijstering en onrust hun schaduw vooruitwerpen. 

v: Als een bloem reiken wij naar de zon, 

G: als waren wij schilders op zoek naar hemels licht. 

 

Openingslied  220: 1, 2 en 4 

 

- wij gaan zitten - 
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Kyrie 
 

 

v. smeekgebed, na iedere gebedsintentie…daarom roepen wij tot U:  

Kyrie eleison, wees met ons begaan,  

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan 

 

 

Lied  158b ‘Lofzang van Zacharias’ 

 
Inleidende woorden 

 
Gedicht: Aan Vincent van Gogh (Jan Kal) 

 
Je hartstocht steekt de brand in de natuur: 
de gele zonnebloemen vatten vlam, 
de blaadjes der cipressen schieten vuur, 
de wandelaars die jij de zon in nam, 

 
waardoor hun leven tot ontbranding kwam, 
reiken als smekelingen naar ’t azuur. 
Maar ’t eenzaam boompje met zijn kale stam, 
het binnenplaatsje bij de bajesmuur, 

 
de mensen in dat somber hol, die stug 
aardappels eten met het hoofd omlaag, 
doen aan als blokken nimmer smeltend ijs. 

 
Je schilderde daarnaast een ophaalbrug, 
en zo’n bevallig scheepje, dat ik vraag: 
‘Neem jij soms die misdeelden mee op reis?’ 
 
 

 

Het leven van Vincent van Gogh, in vogelvlucht… 

 

Vincent, gezongen door Martine Bijl 

(vert. en bewerking van een lied van Don McLean) 

 
Warme zomerdag, zinderend in blauw en geel, sporen van een 
wild penseel gedreven door jouw rusteloze hand. In 't wijde 
Franse land vond jij voor de eeuwigheid de bron van je 
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onsterfelijkheid. Maar niemand zag die rijke bron ontstaan en 
ik zie je gaan, schuilend in een feest van kleur, de waanzin 
loerend achter elke deur omdat het wonder nooit gebeurt. Dat 
ze je taal verstaan en dan, Vincent, begrijpen wie je bent. 
Avond op het land; maaier met een zware zeis, eenzaamheid in 
blauw en grijs. De laatste vonken van een heilig vuur, hemel 
van azuur, die heel het Franse land omspant. Cipres die als een 
zwarte hand zich uitstrekt naar een smalle bleke maan. En ik 
zie je gaan, schuilend in een feest van kleur, de waanzin 
loerend achter elke deur omdat het wonder nooit gebeurt, dat 
ze je taal verstaan en dan, Vincent begrijpen wie je bent.  
Wat jij had te geven, nam niemand van je aan - en op die 
warme zomerdag, heb je 't eindelijk opgebracht, wanhopig van 
de wereld weg te gaan. Vincent, een man als jij kan in een 
wereld vol van onbegrip onmogelijk bestaan.  
Wolkeloze nacht, ergens is nog jouw gezicht, ingelijst en fraai 
belicht, gekoesterd in een veel te mooie zaal. Zo hopeloos 
verdwaald. Een hart dat zoveel liefde had, je schilderde je 
eigen pad. Een weg die doodliep in het rijpe graan. Zo zie ik je 
gaan, schuilend in dat feest van kleur, de waanzin loerend 
achter elke deur omdat het wonder nooit gebeurt - toch zijn er 
meer nu dan je denkt, Vincent, die weten wie je bent. 

 

 

 

De heilige Schrift 
 

Moment voor de kinderen 

 

Projectlied veertigdagentijd:   

Een slinger van verhalen 

tekst: Erik Idema 

muziek: Gerard van Hulst 

 

een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 

vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt. 

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier! 
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Lezing  Johannes 12: 20-27   

 
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. 

 

 

Lied: Er wordt een maaltijd aangericht  
(t. G.J. de Bruin; m. W. Gardiner) 

 

 

1. Er wordt een maaltijd aangericht 

van brood en wijn voor jou en mij. 

Oase in de woestenij, 

wij zien een glimp van Gods gezicht. 

2. In Galilea trekt hij rond. 

Zijn vurig woord, dat harten wint: 

‘jij bent een kostbaar mensenkind’, 

is balsem voor wie was gewond. 

3. Dit liefdeswoord maakt hem verdacht; 

de sterken beven op hun troon, 

zij vlechten snel een doornenkroon 

en grijpen hem, dan valt de nacht. 

4. Met tranen wordt Gods kind gezaaid, 

’t duister lijkt sterker dan het licht. 

Maar God heeft Jezus opgericht 

en zie: nieuw vuur is opgelaaid. 

 

 

Overweging 

 

Lied  650  
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Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de gaven door de diaken 
 

Gebeden 
 

Gebed over de gaven 
 

Voorbede 
 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   

Schep in ons een nieuwe geest. DB-LG nr. 73 

 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen.    [NBV21] 

 

 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
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Slotlied  765: 1, 4, 5 en 6 
 

Zegen 
 

allen:    Amen Lied 429 c  

 

 

Postludium  

Herzlich tut mich verlangen, op. 122 nr. 10 

Johannes Brahms (1833-1897) 

 

Na de viering hopen we elkaar in Willibrords Erf te ontmoeten.Bij de 

uitgang hangt de zendingsbus. 
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