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Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Uitleg liturgisch schikwerk

Lied: LB 46: 1

1 God is een toevlucht te allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

Stilte

Bemoediging en groet

Inleiding

Als opmaat voor het kyrie: LB 547: 5

5 Want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Kyriegebed met na ‘zo bidden wij’: het kyrie van LB 547

Gebed
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Evangelielezing: Johannes 11: 1-44
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar
Maria en haar zuster Marta woonden – dat was de Maria die Jezus
met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd;
de zieke Lazarus was haar broer. De zusters 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.’ Jezus hield veel
van Marta en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had
dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was.
Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’
‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen,
en nu wilt u daar toch weer naartoe?’ Jezus zei: ‘Telt een dag niet
twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht
van deze wereld, maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen
licht heeft.’ Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is
ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’ De leerlingen zeiden: ‘Als hij
slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Zij dachten dat hij het over
slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij
hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet
bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem
toe gaan.’ Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen:
‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’
Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het
graf lag. Betanië lag 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,’
zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal
opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in
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mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij
gelooft 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 zuster 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. 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 dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: ‘Waar
hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’
Jezus begon ook te huilen, en de Joden zeiden: ‘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?’ Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk
met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de
zuster 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 verhoord. U verhoort
mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier,
opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ Daarna riep hij:
‘Lazarus, kom naar buiten!’ 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.’
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Lied: LB 315: 1

1 Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Overdenking

Muziek

Lied: LB 919

1 Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2 Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinst’rend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde,
al hun glans dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.
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3 God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, doe een ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4 Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten,
geef ons moed; ’t is ons goed
U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 835: 1, 2 en 3 

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2 Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.



6

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Zending en zegen

Muziek



Lazarus

Als Jezus ver is, sterf ik af,
ben ik verdord, heb ik geen hart;
en al mijn dagen zijn een graf
dat mij verstikt, dat mij verstart.

Als Jezus weg is, ben ik dood,
word ik gemist, ben ik alleen,
komt in mijn nacht mijn armoe bloot 
en lijkt mijn leven wel van steen.

Als Jezus komt, roept hij mijn naam
brengt hij mijn leven aan het licht,
is hij de zon die ik beaam,
krijgen mijn ogen weer gezicht.

Hij weet het zelf, altijd, en hij
is naar mij onderweg, altijd;
ik moet er zijn, hij zoekt naar mij,
zijn lieve mens, om wie hij schreit.

Ik roep u, Jezus, in mijn nacht,
ik roep u, arm en bloot en kil:
u bent de God op wie ik wacht,
u bent het leven dat ik wil.

Michel van der Plas
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