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‘Schaf mij recht’ (Psalm 43)  
Johannes 12 : 20-33 
 
20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of 

ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de 

Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 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. 

27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. 28Laat 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.’ 29De 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. 30Jezus zei: 

‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen 

worden. 32Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’33Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. 
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Diaconale collecte 18-3: Kinderarbeid in de 
textielindustrie  
 
India 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 
10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun 
ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. 
De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten 
werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze 
lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere 
vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om 
deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de 
gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan 
onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van 
armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een 
groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende 
kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en 
bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers 
dat de thuissituatie verbetert. 
  

Gebed 

God, Gij kent ons en doorgrondt ons, 

Gij weet onze verborgen gedachten, 

hoe het leven een mens soms zo zwaar kan vallen 

dat het lijkt of niets meer kan helpen… 

‘ten dode gevallen’, ‘van god en mens verlaten’… 

Kom Gij ons dan te hulp, God, 

roep ons naar buiten, uit de doodsheid vandaan. 

Open onze ogen, onze oren, ons hart. 

Adem ons opnieuw het leven in, 

dat wij, bevrijd uit doodse duisternis, 

onze weg kunnen, durven, vervolgen 

met het vertrouwen dat wij die weg niet alléén gaan,  

maar dat Gij met ons gaat, door alles heen. 

Amen.  

Liesbeth Dercksen 

 

Toelichting maakster: 

 

Hier gebeurt wat Jezus al had voorzegd: Hij wordt in de aarde 

gelegd, zoals je een graankorrel in de grond kunt zaaien. Twee 

mannen dragen zijn dode lichaam in een grote doek. Dit doek 

heeft de vorm van een zaadbuidel. Ze doen het vol eerbied en 

voorzichtig, een beetje gebogen onder hun last. Ze denken aan 

wat Jezus zei toen Hij nog leefde: ‘Als de graankorrel niet in de 

aarde valt, blijft hij op zichzelf, alleen’. Alleen blijven is niet wat 

Jezus wilde, zijn verlangen was om vrucht te dragen en méér te 

worden. Dat is ook gebeurd. Tot op de dag van vandaag zijn 

ontelbaar veel mensen gegrepen door zijn vertrouwen op God 

en zijn liefde voor mensen. Al die mensen proberen hem te 

volgen, mee te gaan in de beweging van liefde die Hij begon 

door zijn eigen leven te geven. (Auckjen Ridderbos) 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/geen-kinderarbeid-in-de-textielindustrie


  

 


