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Opgang 
- Klokken luiden 
- Orgelpreludium over Psalm 43 
- Welkom door de ambtsdrager van dienst 
 
Intrede 

(allen gaan staan) 
 
- Stil gebed 
 
- Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G: Schepper van leven tegen de dood. 

 

- Gebed van toenadering 

V: Wees ook hier aanwezig, 

 Geest van leven, levende God. 

G: Bevrijder van slaven. 

V: Wees ook hier aanwezig, 

 Geest van leven, levende God, 

G: Bevrijder van geweld en verdrukking. 

V: Maak ons open en ontvankelijk 

 voor het goede en bevrijdende  

 dat ons wordt voorgeleefd in de verhalen  

die we horen: 

G: De weg naar een wereld die goed is. 

V: Houd ons voor ogen Jezus, uw Geliefde,  

die heel de weg gegaan is. 

 Die zo geworden is: uw levende woord, 

G: Uw kind van hoop tot op vandaag. 

V: Wees ook hier aanwezig, 

 kom God, in ons midden, 

G: Schepper van leven tegen de dood. 

 AMEN! 

 
- Intochtslied:  Ga met ons mee op onze wegen. 
 t. Henk Jongerius 
 m. Chris van Bruggen 
 

 
 
2. Schenk ons een woord als wij U roepen. 
Wees ons een licht op onze weg, 
wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister. 
Wek in ons hoop voor elke dag. 
Maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 
 
4. Schenk ons het brood om van te leven. 
Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 
 

(allen gaan zitten) 
 
- Kyriëgebed 
 
- Zingen:  Lied 925 
 
De Heilige Schrift 
 
- Gebed bij de opening van de Schrift  
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
- Schriftlezing:  Ezechiel 37:1-14 
 
Een dal vol beenderen 
371Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn 
geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol 
beenderen. 2Ik 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. 3De HEER vroeg mij: 
‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ 
Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 4Toen zei 
hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre 
beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt 
God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie 
tot leven komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten 
groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem 
geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen 
dat ik de HEER ben.”’ 
7Ik 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 aaneen voegden. 8Ik zag pezen 
zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de 
botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei 



hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, 
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.”’ 10Ik profeteerde zoals hij mij 
gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze 
kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een 
onafzienbare menigte. 
11En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het 
volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze 
hoop is vervlogen, onze levensdraad is 
afgesneden.” 12Profeteer 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 het land van 
Israël terugbrengen. 13Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen 
beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit 
je graven laat komen. 14Ik zal jullie mijn adem geven zodat 
jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je 
land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik 
gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 

 
- Zingen:  Lied 610: 1, 2, 3 en 4 
 
- Schriftlezing:  Johannes 11:1-4 en 17-44  
 
Lazarus uit de dood opgewekt 
1  Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het 
dorp waar Maria en haar zus Marta woonden – 2  dat was de 
Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar 
haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De 
zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, 
uw vriend is ziek.’ 4  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.’  
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier 
dagen in het graf lag. 18 Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op 
een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19  en er waren dan 
ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te 
troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde 
dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria 
thuisbleef. 21  Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, 
Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet 
ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je 
broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat 
hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25  Maar 
Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij 
gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft 
en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27  ‘Ja, 
Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van 
God die naar de wereld zou komen.’ 
28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria 
apart en zei: ‘De meester is er, en Hij vraagt naar je.’ 29 Zodra 
Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het 
dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was 
gekomen. 31 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. 
32  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!’ 33 Jezus zag hoe zij 
en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde 
zich. Diep bewogen 34 vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem 

neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus 
begon te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van 
hem gehouden!’ 37  Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de 
ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood 
van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Weer ergerde Jezus zich. 
Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de 
opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de 
dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier 
dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je 
Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41  Toen haalden ze de 
steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U 
dat U Mij hebt verhoord. 42  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.’ 43  Daarna riep Hij 
luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam 
tevoorschijn, 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.’ 

 
- Zingen:  Lied  860 
 
- Uitleg en verkondiging 
- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 
- Zingen:  Lied 811 
 
Gaven en Gebeden 
 
- Inzameling van de gaven  
  (bussen bij de uitgang of digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   
  Rekeningnummer Kerk: 
  NL61 INGB 0000 0188 07 
  Rekeningnummer Diaconie: 
  NL26 INGB 0000 1523 27 
 
- Voorbede, met gezongen responsie 

 
  
- Stilgebed   
 
- Onze Vader 
 
Zending en Zegen 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

(allen gaan staan) 
 
- Zingen:  Slotlied 657 
 
- Zending en Zegenbede  
 
G:  Amen, amen, amen! (gezongen) 

 
 
- Orgelpostludium over Lied 542 


