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Schikking in de veertigdagentijd 
 

De vijfde zondag: de vriend van Jezus, Lazarus, is gestorven. Veel Jo-
den waren naar Maria en Marta gekomen om hen te troosten. Jezus 
was toen niet naar de beide zusters gekomen om hen te troosten. 
Wanneer Hij in Bethanie komt spreekt hij over het leven en zet de 
dood opzij. Hij kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is. Jezus wil 
laten zien dat het verleden ons bezig houdt maar het geloof in God. 
Hij spreekt over geloofsvertrouwen: ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook 
als hij is gestorven’. Dat geeft troost bij iedere dood. Op staan in dat 
vertrouwen. 
De schikking is gemaakt rond een krans waarin oude materialen ge-
bruikt zijn. De krans symboliseert het leven. Ook zijn er droogbloe-
men in verwerkt en aan deze herinneren aan het aardse bestaan. 
Maar ook is er vers groen en roze tulpen. Die maken de cirkel weer 
levend. 
 
Kernwoorden zijn: kringloop van het leven en troost. 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: drs. Ardin Mourik 
Ouderling: Kees Elfferich 
Diaken: Robert Klaassen 
Voorlezer: Fetsje Bijma 
Muziek: Leo Kramer (cantor-organist) 

Peter van Dongen (piano) 
Fetsje Bijma (dwarsfluit) 

Cantorij o.l.v. Leo Kramer 



 
3 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

Moment van stilte 
 

Cantorij: Antifoon 
Doe mij recht, o God en voer mijn rechtsgeding 
tegen een onheilig volk en red mij. 
Gij zijt de God van mijn toevlucht 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “O God, kom mijn geding beslechten” 
(Intochtspsalm 43: vers 1 en 3) 

 

Votum 
v. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
a.  Amen. 

 

Bemoediging en drempelgebed 
v.  Onze hulp is in de naam van de Heer  
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v.  U, die er voor ons bent en ons elkaar gegeven hebt,  

schep ons een hart  
a.  doorzichtig en zuiver,  
v.  geef ons een geest  
a.  vast en moedig,  
v.  dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitgaat.  
a.  Breng ons terecht, God,  
v.  breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen.  
a.  Amen  
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We zingen: “O God, kom mijn geding beslechten” 
(Psalm 43: vers 4 en 5) 

 

Cantorij: Antifoon 
Doe mij recht, o God en voer mijn rechtsgeding 
tegen een onheilig volk en red mij. 
Gij zijt de God van mijn toevlucht 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

We zingen: “Met de boom des levens wegend op zijn rug” 
(Lied 547: cantorij vers 1, 3 en 5, allen vers 2, 4 en 6) 

 

Met de kinderen “Verander je mee?” 
 

We zingen: “Ga maar op weg”  
(40 dagenlied: refrein, couplet 5, refrein) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrein: 
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Kyriegebed 
 
We  
 
 
 
 

  

    La-za - rus  lag  in   het  don - ker ver - lo - ren 

toen   er  een stem klonk: Sta op! Wees niet bang! 

Kom aan het licht   en  leeft als     her  -  bo - ren. 

            Zo  roept God men-sen  hun   le-ven  lang. 
Refrein 

Couplet 5: 



 
6 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebedsgroet: “De Heer zij met u” (Lied 270b versie 1) 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Ezechiël 37:1-14 
 

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde 

mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan 

alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel 

veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De HEER vroeg 

mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik 

antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’ Toen zei Hij: ‘Profe-

teer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de 

woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie 

adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees 

op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem 

geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de 

HEER ben.”’ Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed 

hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe 

bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees 

groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen de-

den ze nog niet. Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profe-

teer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom 

uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer 

gaan leven.”’ Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen 

werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voe-

ten staan: een onafzienbare menigte. En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, 

deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn ver-

dord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” Profe-

teer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, Ik zal 

jullie graven openen, Ik laat jullie uit je graven komen en Ik zal jullie naar 
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het land van Israël brengen. Mijn volk, als Ik je graven open en jullie uit 

je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben. Ik zal 

jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie in 

je eigen land laten wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. 

Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 

 
We zingen met cantorij: “Zoals de regen onverwacht” 

(Lied 929: vers 1) 

 
Schriftlezing: Johannes 11:1-4 
 

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria 

en haar zus Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie ge-

zalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke La-

zarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de 

boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze 

ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon 

van God geëerd zal worden.’ 

 
We zingen met cantorij: “Wij zagen hoe het spoor van God” 

(Lied 1000: vers 1) 

 
Schriftlezing: Johannes 11:17-30 
 

Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het 

graf lag. Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 

vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria 

gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta 

hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria 

thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou 

mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal 

geven wat U vraagt.’ Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ 
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zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal op-

staan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 

gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij ge-

looft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U 

de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ Na 

deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De 

meester is er, en Hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar 

Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta 

Hem tegemoet was gekomen. 

 
We zingen met cantorij: “Wij zagen hoe het spoor van God” 

(Lied 1000: vers 2 en 3) 

 
Schriftlezing: Johannes 11:31-44 
 

Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo 

haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat 

ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek 

kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: 

‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ Jezus 

zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde 

zich. Diep bewogen vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze 

zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus begon te huilen, en de Joden zei-

den: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd ook gezegd: 

‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood 

van Lazarus kunnen voorkomen?’ Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar 

het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de 

steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij 

ligt er al vier dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je 

Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. 

Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt ver-

hoord. U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al 

deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 
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Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ De dode kwam tevoor-

schijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt 

door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en 

laat hem gaan.’ 

 
We zingen met cantorij: “Wij zagen hoe het spoor van God” 

(Lied 1000: vers 4 en 5) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Cantorij zingt: “Van grond en vuur zult Gij ons maken” 

(Lied 773: vers 1) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie “Houd mij in 
leven, wees Gij mijn redding” (Lied 368d) en stil gebed, besloten 
met Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  

Uw naam worde geheiligd.  

Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel  

alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden,  

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  

En leid ons niet in verzoeking,  

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht  

en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

Amen.  

 
Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Heb dank, o God van alle leven” 

(Slotlied 315: vers 1 t/m 3) 
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Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


