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-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Introïtus: Psalm 145: 1 
 
-V.       : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: Zijn vrede is met u. 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde 
-V.       : Gij die het licht tevoorschijn roept, 
-Gem.: open onze ogen, wees het licht in ons bestaan. 
-V.       : Draag ons door de nacht van pijn en zorgen 
-Gem.: en reik ons woorden van hoop en uitzicht aan. 
-V.       : Gij die ons wil opwekken uit de doodsheid en de  
 machteloosheid, 
-Gem.: kom ons tegemoet en wees ons Licht vandaag.  
 
-Lied van inkeer: Lied 833 
 
   Neem mij aan zoals ik ben; wek in mijn wie ik zal zijn; 
   druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 
   Take, o take me as I am; summon out what I  shall be; 
    set your seal upon my heart and live in me. 
 
    Nim my, nim my sa’t ik bin; wiis my hoe’t ik wêze sil; 
    Set Jo segel op myn hert en libje yn my. 



-Kyrie 
 
-Gloria: Lied 117A 
 
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
 
 Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 
 Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear! 
 
 Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft. 
 Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft! 
 
-Zondagsgebed 
 
-Klaagliederen 3: 22-26 
 
Genadig is de Eeuwige: wij zijn nog in leven! 
Zijn barmhartigheden zijn niet ten einde gegaan! 
Helemaal nieuw zijn ze, elk morgen weer;  
veelvuldig blijkt uw trouw! 
Mijn ziel weet: Hij, de Eeuwige, is mijn deel,  
daarom blijf ik wachten op Hem. 
In-goed is de Eeuwige voor wie op Hem hoopt, 
voor wie Hem zoekt. 
Goed is het in stilte te wachten 
op de bevrijding door de Eeuwige. 
 
-Lied 103A: 1 
 
-Lezing van het Evangelie: Johannes 11: 1-27 
 
Maar nu is er iemand ziek:  Lazarus, uit Bethanië, - 
het dorp van Maria en haar zuster Martha. 
Het is Maria, die de Heer heeft gebalsemd met mirre 



en zijn voeten heeft afgedroogd met haar haren, wier broer 
Lazarus ziek is. 
Dan zenden de zusters bericht aan Hem en laten zeggen: 
Heer, uw vriend is ziek! 
Als Jezus dat hoort, zegt Hij: 
‘deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar is er om de 
verheerlijking van God; door haar zal de Zoon van God worden 
verheerlijkt’. 
Jezus hield van Marta, van haar zuster en van Lazarus. 
Zodra Hij dan hoort dat hij ziek is, blijft Hij eerst nog twee 
dagen op de plaats waar Hij is, maar dan, daarna, zegt Hij tot 
zijn leerlingen: ‘Laten we naar Judea gaan!’ 
Zijn leerlingen zeggen tot Hem: ‘Rabbi, pas nog zochten de 
Judeeërs u te stenigen, gaat u weer daar naartoe?’ 
Jezus antwoordt: ’Zijn er geen twaalf uur per dag? –  
Zolang iemand overdag rondloopt stoot hij nergens tegenaan, 
omdat hij het licht van deze wereld kan bekijken. Maar als 
iemand rondwaart in de nacht, stoot hij overal tegenaan, 
omdat hij zonder licht is!’ Zo spreekt Hij. 
Later zegt Hij tot hen: 
‘Lazarus, onze vriend, is ter ruste gegaan, maar ik trek erheen 
om hem uit de slaap te halen!’ 
Dan zeggen zijn leerlingen tot Hem: ‘ Heer, als hij nu rust heeft 
is hij gered!’ 
Wat Jezus gezegd heeft gaat over zijn dood, en zij denken dat 
Hij het zegt over de rust van de slaap! 
Dus dan zegt Jezus hen onomwonden: ‘Lazarus is gestorven, - 
en ik verheug me voor jullie: het is opdat jullie zullen geloven, 
dat Ik daar niet was; maar laten we naar hem toe gaan!’ 
Dan zegt Thomas, die tweeling genoemd wordt, tot de 
medeleerlingen: ‘Ja, wij moeten ook gaan, om met Hem te 
sterven.’ 
Als Jezus dan aankomt wordt Hij gewaar dat hij reeds vier 
dagen in het graf ligt. Bethanië is dichtbij Jeruzalem, op zo’n 15 
stadieën afstand: velen uit de Judeeërs zijn dan ook gekomen bij 



Martha en Maria om tot hen troostwoorden te spreken over 
hun broer. Zodra Martha hoort dat Jezus er aan komt gaat zij 
Hem tegemoet. Maria is gebleven waar zij neerzat, thuis.  
Dan zegt Martha tot Jezus: ‘Heer, als U hier was geweest zou 
mijn broer niet zijn gestorven; maar ook nu weet ik; wat Gij God 
ook zou vragen, God zal het U geven!’ 
Jezus zegt tot haar: ‘Hij zal opstaan, je broer! ‘ 
Martha zegt tot Hem: ‘Ik weet het, hij zal opstaan bij de 
opstanding ten laatste dage!’ 
Maar Jezus zegt tot haar: ‘Ik ben de opstanding en het leven; 
wie in Mij vertrouwen heeft, zal leven, ook als hij sterft;  
en al wie leeft en in Mij vertrouwen heeft, zal niet sterven in 
eeuwigheid;  geloof je dat?’ 
Zij zegt tot Hem: ‘Ja, Heer, - ik ben tot het vertrouwen gekomen 
dat U de Messias bent, de zoon van God, die tot de wereld 
komt!’ 
 
-Lied 948 

 
-Overdenking 
 
-Orgelspel 
 
-Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
-Slotlied; Lied 653: 1, 4 en 7 
 
-Heenzending en zegen 
 
-Orgelspel 
 


