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Voorganger: ds. J. Hoefnagel van Zeist 

Welkom en mededelingen 
 
Psalm 106: 3, 10 
3 HEER, wij zijn zondig, wij zijn boos, 
als onze vaadren goddeloos, 
die in Egypte U verachtten, 
en voor uw wondren doof en blind, 
U bij de Schelfzee niet gedachten, 
uw gunsten sloegen in de wind. 
10 Toen sprak de HEER, in toorn ontbrand: 
Ik roei hen uit met eigen hand. 
Ontsteld trad Mozes tussen beide. 
Hij smeekte: Spaar dit zondig volk 
en blijf genadig ons geleiden, 
ga, HEER, ons voor in vuur en wolk. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Gezang 50: 1, 3 
1 O grote God, o goede Heer, 
ik val voor uwe voeten neer, 
en roepe tot U nacht en dag, 
want zonder U ik niets vermag. 
Verhoor en geef mij mijn begeert' 
door die mij 't bidden heeft geleerd. 
3 Leer mij belijden openbaar 
te zijn een arme tollenaar, 
niet roemende voor uw gericht, 
dat ik veel goeds heb uitgericht, 
opdat ik niet in zulk een waan 
moet ongeholpen van U gaan. 
 
Schriftlezing: Johannes 8: 1-36 
1Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in de mor-
gen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam 
naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht. 
3Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën 

een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. Ze 
zetten haar in het midden en 4zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen 
ze overspel pleegde. 5Mozes draagt ons in de wet 
op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt U daar-
van?’ 6Dit zeiden ze om Hem op de proef te stellen, 
om te zien of ze Hem konden aanklagen. Jezus 
bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 
7Toen ze bleven aandringen, richtte Hij zich op en 
zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eer-
ste een steen naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich 
weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden 
gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, 
en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het 
midden stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg 
haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 
11‘Niemand, Heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ 
zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet 
meer.’] 
Discussie over Jezus’ getuigenis 
12Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het 
licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer 
in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ 
13De farizeeën wierpen tegen: ‘Uw getuigenis is 
niet betrouwbaar, want U getuigt over uzelf.’ 14Maar 
Jezus ging verder: ‘Ook al getuig Ik over mijzelf, 
toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat Ik weet 
waar Ik vandaan gekomen ben en waar Ik naartoe 
ga. Maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar 
Ik naartoe ga. 15U oordeelt met menselijke maat-
staven, maar Ik oordeel over niemand. 16En wan-
neer Ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel be-
trouwbaar, omdat Ik niet alleen ben, maar samen 
met de Vader, die Mij gezonden heeft. 17In uw wet 
staat geschreven dat het getuigenis van twee men-
sen betrouwbaar is. 18Wel, Ik getuig over mijzelf, en 
de Vader, die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’ 
19Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U kent 
noch Mij, noch mijn Vader,’ antwoordde Jezus. ‘Als 
u Mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen.’ 
20Dit zei Hij in de schatkamer van de tempel, waar 
Hij onderricht gaf. Niemand greep Hem, want zijn 
tijd was nog niet gekomen. 
21Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en 
u zult Me zoeken. Maar u zult sterven vanwege uw 
zonde. Waar Ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 
22De Joden zeiden: ‘Hij zal toch geen zelfmoord 
plegen, dat Hij zegt dat Hij ergens naartoe gaat 
waar wij niet kunnen komen?’ 23Jezus vervolgde: 
‘U bent van beneden, Ik ben van boven; u hoort bij 
deze wereld, Ik hoor niet bij deze wereld. 24Ik heb 
tegen u gezegd dat u zult sterven vanwege uw zon-
den, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u 
inderdaad sterven vanwege uw zonden.’ 25‘Wie 
bent U dan?’ vroegen ze. Jezus zei: ‘Wat Ik vanaf 
het begin al tegen u gezegd heb. 26Ik zou veel tot 
uw veroordeling kunnen aanvoeren, maar wat Ik te-
gen de wereld zeg is wat Ik gehoord heb van Hem 
die Mij gezonden heeft, en Hij is betrouwbaar.’ 27De 
mensen begrepen niet dat Hij over de Vader sprak. 
28‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven 
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hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat Ik 
het ben, en dat Ik niets uit mijzelf doe maar over 
deze dingen spreek zoals de Vader het Mij geleerd 
heeft. 29Hij die Mij gezonden heeft is bij Mij; Hij 
heeft Me niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat 
Hij wil.’ 
30Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot ge-
loof in Hem. 31En tegen de Joden die in Hem ge-
loofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft vasthouden 
aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32U 
zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u be-
vrijden.’ 33Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van 
Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – 
hoe kunt U dan zeggen dat wij bevrijd zullen wor-
den?’ 34Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker 
u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 
35Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de 
Zoon blijft voor eeuwig. 36Wanneer de Zoon u vrij 
zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. 
 
Gebed 
 
Psalm 81: 8, 10,11 
8 Ik ben HIJ DIE IS: 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij: 
hebt gij nog te vrezen? 
10 Maar mijn eigen volk 
was Mij niet terwille. 
Hoogmoed was hun tolk 
en Ik liet hen gaan 
in hun eigen waan 
om hun trots te stillen. 
11 Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op Mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen. 
 
Preek 
Tekst: Johannes 8: 28 
Thema: Jezus’ verhoging geeft inzicht 

1. Wat de Farizeeën niet wilden zien. 
2. Wat in het lijden zichtbaar wordt. 
3. Wat door geloof ontvangen wordt. 

Gezang 182: 1, 4 
1 Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
4 Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dankgebed 
Collectes: 

1. Groot nieuws radio 
2. Kerk en kerkelijke kassen 

 
Psalm 36: 2 
2 Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden. 
Bij U te wonen, HEER, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 
 
Zegen (3x amen) 


