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Van harte welkom bij deze dienst via het internet. U zit waarschijnlijk 
thuis op de bank of in een prettige stoel. Als gemeente zijn we 
anders dan andere zondagen verspreid geraakt over Doetinchem en 
zelfs een beetje daar buiten. Dankzij internet komen we toch samen. 
Het is goed dat u erbij bent. In deze wat wonderlijke dagen van veel 
thuis zijn en weinig contacten onderhouden wordt het leven soms wat 
eentonig en saai. De ruimte die ontstaat nu het leven stil valt door het 
coronavirus, vult zich als je niet oppast met zorgen en vragen en 
soms ook met angst. Voor je het weet is je vertrouwen verkruimeld. 
Daarom steken we vanmorgen een licht aan. Dat herinnert ons eraan 
dat het licht van God nog altijd over ons leven valt -kome wat komt.  
Maar we lezen ook woorden over mensen die in angst en zorg leven 
in Egypte, over een farao die meent dat hij met de Hebreeuwse 
mensen maar kan doen wat hij wil, over Mozes die voorgaat op het 
moeilijke en soms ook ongeloofwaardige pad van de hoop, over 
leven geborgen in de hand van God ook als je gestorven bent. 
Indringende lezingen in tijden van crisis en zorg.  
Doet u mee vanuit uw huis? Weet u verbonden met al die anderen 
die u niet ziet en ik ook niet, maar die er wel zijn en die zich net als u 
openstellen voor het licht, voor de God die mensen vrij maakt en 
leven geeft. Ik wens u waar u ook bent, een goede dienst. 
Klaas A. Bakker, predikant   
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Klaas A. Bakker 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Anja Jongenburger 
kosters: Kees en Corrie Post 
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Voorbereiding op de dienst: 
 

- Stilte 
 

- Orgelspel  
 

- Begroeting  
 

- Aansteken van de kaarsen en wij zingen daarbij: Lied 458 (3x) 
 

 
 

o. Onze hulp is in de naam van de HEER 
 Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
o. Trouwe God, 
 U danken wij dat U er bent in ons leven, 
 wat er ook gebeurt. 
 U danken wij dat U omziet  
 naar kleine en kwetsbare mensen. 
 Wees ook vanmorgen in ons midden 
 en geef ons moed en vertrouwen 
 Wees in ons midden 
 en neem ons onzekerheden, onze zorgen op U. 
 Wees in ons midden als een licht 
 dat hoop geeft en bemoedigt 
 en ons tot een licht maakt 
 voor wie op onze weg komt. 
 AMEN. 
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Psalm 43: 1 en 3  (O God, kom mijn geding beslechten) 

 
3 O Here God, kom mij bevrijden,     

zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
Vredegroet 
 
v.  De vrede van de Heer is met u   
 
Smeekgebed en Kyrie 
 
v. …… daarom bidden wij: Lied 281: 1, 2 en 5  (Wij zoeken hier uw 
aangezicht) 
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2 Wanneer het donker ons verrast,      

houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

  
5 Dat ieder die zich tot U wendt 

de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

  
  
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. ……zo bidden wij allen:  Lied 327 (2x)  
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Schriftlezing: Exodus 9, 13-35 
13 De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen in alle vroegte 
op en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van de Hebreeën: 
Laat mijn volk gaan om mij te vereren. 14 Dit keer tref ik uzelf, uw 
hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag, dan zult u beseffen 
dat er op de hele aarde niemand is als ik. 15 Ik had mijn hand allang 
naar u en uw volk kunnen uitstrekken en u met de pest kunnen 
treffen, dan was u al van de aarde weggevaagd. 16 Maar ik heb u 
alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op 
aarde te laten weten wie ik ben. 17 Als u mijn volk nog langer 
dwarsboomt en het niet laat gaan, 18 zal ik het morgen om deze tijd in 
Egypte zo zwaar laten hagelen als het nooit eerder heeft gedaan, 
vanaf de dag dat Egypte ontstaan is tot nu toe. 19 Laat daarom uw 
vee en alles wat er verder nog buiten is in veiligheid brengen, want 
alles wat buiten blijft, mens of dier, wordt door de hagel getroffen en 
komt om.”’ 20 Sommige hovelingen van de farao namen de woorden 
van de HEER ernstig en brachten hun slaven en vee binnen in 
veiligheid. 21 Anderen sloegen er geen acht op en lieten hun slaven 
en vee buiten.  
22 Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Strek je arm uit naar de hemel, 
dan gaat het in heel Egypte hagelen, op mensen, dieren en planten.’ 
23 Mozes hief zijn staf naar de hemel, en toen liet de HEER het 
donderen en hagelen. Er schoot vuur naar de aarde, en de HEER liet 
de hagel op Egypte neerkletteren. 24 Zo’n zware hagelbui, waarbij 
onophoudelijk de bliksem flitste, was er in Egypte nooit eerder 
gevallen, zolang het volk bestond. 25 Overal in Egypte sloeg de hagel 
neer op alles wat buiten was, op mensen, dieren en planten; zelfs de 
bomen werden vernield. 26 Alleen in Gosen, het gebied waar de 
Israëlieten woonden, hagelde het niet.  
27 Toen ontbood de farao Mozes en Aäron en zei: ‘Ditmaal erken ik 
dat ik gezondigd heb. De HEER staat in zijn recht, de schuld ligt bij mij 
en mijn volk. 28 Bid tot de HEER dat hij een eind maakt aan die 
vreselijke donder en hagel. Dan laat ik jullie gaan en hoeven jullie 
hier niet langer te blijven. …….  34 Toen de farao merkte dat de 
regen, de hagel en de donder voorbij waren, viel hij terug in zijn 
zondige houding; hij was onverzettelijk, net als zijn hovelingen. 35 
Hardnekkig bleef hij weigeren de Israëlieten te laten gaan, zoals de 
HEER bij monde van Mozes had aangekondigd.  
 
Orgelspel 
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Schriftlezing: Johannes 11, 1-4 en 17-27 
1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar 
Maria en haar zuster 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 zusters 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 lag 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.’ 
 
 

l. Woord van de Heer  
Wij danken God.  

 
Lied 686: 1 en 3 (De Geest des Heren heeft) 
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3   De Geest die ons bewoont 
 verzucht en smeekt naar God 
 dat Hij ons in de Zoon 
 doet opstaan uit de dood. 
 Opdat ons leven nooit 
 in weer en wind bezwijkt, 
 kom Schepper Geest, voltooi 
 wat Gij begonnen zijt. 
 
Uitleg en overdenking: Een mens te zijn op aarde 

 
Stilte - Orgelspel   
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden 
  
Stil gebed  
 
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  



-9- 

 

 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 

 
Slotlied: lied 538: 1 en 4 (Een mens te zijn op aarde) 
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4  Een mens te zijn op aarde 
    in deze wereldtijd, 
    dat is de Geest aanvaarden 
    die naar het leven leidt: 
    de mensen niet verlaten, 
    Gods woord zijn toegedaan, 
    dat is op deze aarde 
    de duivel wederstaan. 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen 
 
v. …. 
a. Amen (gesproken) 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


