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Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
  Ondertussen zingen de WelcomeSingers: Heer, ik prijs 
uw naam (Lied 889) 
 
- Slotlied: Heer Jezus die ons hebt bezocht, Lied 654: 5, 
6  (staande) 
 
- Zegen, waarna we zingen: Amen, amen, amen, lied 
415: 3  
 
- Orgelspel 
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: Groot is uw 
trouw, o Heer (Lied 885) 
 
- Woord van welkom. 
 
- Intochtslied: Psalm  116: 1, 2, 3, 4 (staande)   
 
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten). 
 
- Zingen: Het lied van de oproep ten leven (uit: 
Gezangen voor Liturgie, lied 615) 
 
WS = WelcomeSingers 
A = Allen 
 
WS: Het mensenvolk dat in het duister leeft 
 zal eenmaal een groot licht aanschouwen. 
 Er is een God die ons geroepen heeft 
           er is een woord dat wij vertrouwen. 
 Door de wolken zal Hij breken 
           uit de heem'len zal Hij spreken. 
           Stem van God die ons geroepen heeft. 
 o, woord van God dat wij vertrouwen. 
 
 
WS: De stem van God die door de wolken breekt, 
A: roept alle mensen bij hun namen; 
WS: dat woord van God dat in de wereld spreekt, 
A: geeft alle mensen nieuwe namen; 
WS: Woord van God dat ons bejegent, 
           die ons met uw adem zegent, 
           Gij die alle harten openbreekt 
A: roep alle doden bij hun namen. 
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A: Halleluja, halleluja! 
 Looft de Heer, alle gij volken! 
 Halleluja, halleluja!  
   
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
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Het leven ging weer z’n gewone gang. 
Hij had vier dagen in het graf gelegen,  
maar wist niet van die tijd. Gods wegen  
zijn wonderlijk; ze maakten hem soms bang. 
 
Nu zat hij aan de tafel met zijn Vriend.  
Had hij Hem, met het leven, weergekregen? 
Of ging de Meester eigen, donk’re wegen,  
waren zij blind en Hij alleen vèr-ziend? 
 
Maria goot een kruik vol liefde op zijn hoofd  
en Martha diende Hem met al haar zorgen; 
hij, Lazarus, wist niet van gist’ren noch van morgen, 
 
hij wist alleen: ik leef, God zij geloofd –  
maar het was ànders – en diep weggeborgen 
knaagt vervreemding aan zijn hart en hoofd. 
 
- Zingen: Halleluja (Uit: Gezangen voor Liturgie 248) 
 
WS: Halleluja, halleluja!  
A: Halleluja, halleluja! 
 
WS: Ik ben de Opstanding en het Leven: wie in Mij 
gelooft zal leven in eeuwigheid. 
 
WS: Looft de Heer, alle gij volken! 
A: Looft de Heer, alle gij volken! 
 
WS: Ik ben de Opstanding en het Leven: wie in Mij 
gelooft zal leven in eeuwigheid. 
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WS: Die vriend van Jezus die gestorven is,  
           moet dagenlang in ’t donker wachten. 
           Een dode slapend in zijn duisternis. –   
           Heer God, wat laat Gij op U wachten. 
           Maar een stem roept: kom naar buiten! 
           Jezus’ stem is niet te stuiten. 
           Jezus zelf is de verrijzenis,  
           o woord van God dat wij verwachten. 
 
WS: De stem van God was in de dood verstomd –  
A: o Heer, belijd ons voor uw Vader;  
WS: de Zoon van God lag in de dode grond –  
A: o Heer, belijd ons voor uw Vader. 
WS: Door de mensen dood gezwegen,  
           heeft Hij macht van God gekregen. 
           Woord van God, Gij zijt ons nieuw verbond,  
A: o Heer, belijd ons voor uw Vader. 
 
 
A:  Het mensenvolk moet in het duister zijn, 
           maar in Gods woord is licht en leven. 
           De harde aarde zal ons leven zijn, 
           want God heeft ons zijn woord gegeven. 
           Stem van God, roep onze namen, 
           roep ons uit de dood te samen. 
           Op uw woord zullen wij eeuwig zijn: 
           schenk ons uw licht, uw leven. Amen. 
 
- Gebed 
 
- WelcomeSingers: Waarom houdt Gij U verborgen? 
(Zingend geloven 6, 78) 
(Op de melodie van ‘Door de nacht van strijd en zorgen’, 
Lied 801) 
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WelcomeSingers 1, 3; allen 2, 4, 5. 
 
Waarom houdt Gij U verborgen? 
Die Gij liefhebt, Heer, is ziek. 
Meer dan wachters op de morgen  
zien wij smachtend uit naar U. 
 
Heeft de dag geen twaalf uren?  
Waar het licht komt, wijkt de nacht. 
God verstaat wat wij verduren,  
want wij zijn van zijn geslacht. 
 
Die Gij liefhebt is gestorven,  
die wij liefhebben gegaan. 
Zal de dode ooit herboren  
worden met een nieuwe naam? 
 
Wie in Hem gelooft zal leven,  
Hij is de verrijzenis.  
Daarom blijven wij verweven  
met Hem die de toekomst is. 
 
Roep ons allen, Heer, naar buiten  
uit het graf en uit de pijn. 
Laat uw liefde ons omsluiten,  
dat wij steeds geborgen zijn. 
 
- De Bijbel open: Johannes 11: 17- 44 

- Zingen: Lied van twee zusters (Eva’s lied, nr. 7) 
WelcomeSingers: couplet 1, 2; allen: couplet 3  
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Ik was in slavernij.  
Ik torste het bestaan. 
Geroepen, wie heeft mij,  
geroepen bij mijn naam? 
‘Martha, Martha’, en ik,  
ik wist weer wie ik was. 
Een stem, een hand, een blik,  
die mij mijzelf hergaf. 
 
Ik voel mij sterk en vrij  
sinds ik die roep verstond.  
Mijn zuster, zij aan zij,  
verwoordt het nieuw verbond:  
de mens van Nazareth  
geleidt een levenlang  
wie luistert, en hij redt  
van angst en ondergang. 
 
Zoals de dode broer  
geroepen uit het graf  
het licht opnieuw ervoer 
en liep het rotspad af,  
zo vinden wij de weg  
en gaan op eigen kracht  
aan dood en angst onthecht  
tot waar de tafel wacht.  
 
- Verkondiging: Een goed gesprek met Martha 
 
- Zingen: U kennen, uit en tot U leven, Lied 653: 1, 6, 7 
 
- Signaal: Lazarus (Nel Benschop) 
 
 


