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ZONDAG SEXAGESIMA 20 FEBRUARI 2022 IN DE SLANGENBURGSE KERK 

 
 
 
Orgelspel 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
   Door de ouderling van de dienst 
 
VOORBEREIDING 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Drempelgebed 

   Door de ouderling van de dienst 
 
o  Heer onze God 

wat zijn wij zonder U? 
 
onze geest heeft uw licht nodig 
onze wil uw kracht 
onze ziel uw vrede  
 
Heer onze God 
wat zijn wij zonder U?  

 
Stilte 
 
   De gemeente gaat staan 
 
Intochtslied: Psalm 67 :  1 zanggroep,  2 gemeente 
 
 God zij ons gunstig en genadig. 
 Hij schenke ons ’t gezegend licht 
 dat overvloedig en gestadig 
 straalt van zijn heilig aangezicht; 
 opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde 
 en tot U zich wend’,  
 zodat allerwegen ieder volk de zegen 
 van uw heil erkent. 
 
 De volken zullen U belijden,  
 o God, U loven al te zaam! 
 De landen zullen zich verblijden 
 en juichen over uwen naam. 
 Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten 
 in gerechtigheid,  
 volken op deez’ aarde, die uw arm vergaarde,  
 die Gij veilig leidt. 
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Bemoediging en groet 
 
v   Onze hulp is de naam van de Heer,  
a   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
v   Zijn genade en vrede zij met u allen.  
a   AMEN.  
 
Eerste lied: Psalm 67 :  3 gemeente 
 
 De aarde heeft de vrucht gegeven,  
 die door de hemel werd verwekt,  
 en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
 waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
 God is ons genegen, onze God geeft zegen,  
 Hij die alles geeft,  
 Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen 
 wat op aarde leeft. 
 
   De gemeente gaat zitten 
 
KYRIE EN GLORIA 
 
Gebeden 
 
v  God 
  laat het licht van uw lief gelaat over ons schijnen 
  dat heel de aarde alle volken 
  uw Geboden belijden  
 
  wees ons genadig  
  en zegen ons 
 
   Lied 368 g eerst gezongen door de voorganger 
   vervolgens door de gemeente 
 

   
 

v  God 
  laat het licht van uw lief gelaat over ons schijnen 
  dat heel de wereld zich gewonnen geeft aan de stille overmacht 
  van uw ontferming en recht 
 
  wees ons genadig  
  en zegen ons 
 
   Lied 368 g eerst gezongen door de voorganger 
   vervolgens door de gemeente 
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v  God 
  laat het licht van uw lief gelaat over ons schijnen 
  dat de einden der aarde de oogst vieren 
  van uw vrede 

  wees ons genadig  
  en zegen ons 
 
   Lied 368 g eerst gezongen door de voorganger 
   vervolgens door de gemeente 

 

   
 
Lofzegging uit Psalm 67 
 
v  God, wees ons genadig en zegen ons,  
  laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 
  dan zal men op aarde uw weg leren kennen,  
  in heel de wereld uw reddende kracht.  
 
  Dat de volken U loven, God,  
  dat alle volken U loven.  
 
  Laten de naties juichen van vreugde,  
  want U bestuurt de volken rechtvaardig  
  en regeert over de landen op aarde. sela  
 
  Dat de volken U loven, God,  
  dat alle volken U loven.  
 
   De aarde heeft een rijke oogst gegeven,  
   God, onze God, zegent ons.  
 
   Moge God ons blijven zegenen,  
   zodat men ontzag voor Hem heeft  
   tot aan de einden der aarde. 
 
Loflied: lied 146 c : 1 en 7 gemeente 
 
 Alles wat adem heeft love de Here, 
 zinge de lof van Isrels God! 
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
 Die lijf en ziel geschapen heeft 
 worde geloofd door al wat leeft. 
 Halleluja! Halleluja! 
 
 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
 Hem die zo grote dingen doet. 
 Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
 zinge nu blijde: God is goed! 
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 Love dan ieder die Hem vreest 
 Vader en Zoon en Heilge Geest! 
 Halleluja! Halleluja! 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
v  Roep onze namen 
  dat wij U horen 
 
Lied 331 
 
   Eerst gezongen door de voorganger, dan door de 
   zanggroep,  en vervolgens door de gemeente  
 

   
 

Jesaja 12 : 1 - 6 
 
   Gelezen door de lector 
 
  Op die dag zul je zeggen:  
  ‘Ik zal U loven, HEER.  
  U bent woedend op mij geweest,  
  maar uw toorn is geweken, U troost mij.  
 
  God,  
  Hij is mijn redder.  
  Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet,  
  want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer,  
  Hij heeft mij redding gebracht.’  
 
  Vol vreugde zullen jullie water putten  
  uit de bron van de redding.  
 
  Op die dag zullen jullie zeggen:  
  ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.  
  Maak alle volken zijn daden bekend,  
  verkondig zijn verheven Naam.  
 
  Zing een lied voor de HEER:  
  wonderbaarlijk zijn zijn daden.  
  Laat heel de aarde dit weten.  
 
  Jubel en juich, inwoners van Sion,  
  want groot is de Heilige van Israël,  
  die in jullie midden woont.’ 
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Lied 630 :  1 zanggroep 
 
 Sta op! Een morgen ongedacht, 
 Gods dag is aangebroken, 
 er is in één bewogen nacht 
 een nieuwe lente ontloken. 
 Het leven brak door aarde en steen, 
 uit alle wondren om u heen 
 spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
Johannes 11 : 28 - 44 
 
   Gelezen door de lector 
 
  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 te voorschijn, 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 630 :  2 gemeente,  3 zanggroep,  4 gemeente 
 
 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
 open uw dode oren; 
 kom uit het graf dat u omsluit, 
 kom uit en word geboren! 
 Toen heeft zich in het vroegste licht 
 de nieuwe Adam opgericht, 
 ons allen lang tevoren. 
 
 Al wat ten dode was gedoemd 
 mag nu de hoop herwinnen; 
 bloemen en vogels, alles roemt 
 Hem als in den beginne. 
 Keerde de Heer der schepping weer, 
 dan is het tevergeefs niet meer 
 te bloeien en te minnen. 
 
 Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
 de schoot van ’t graf ontkomen. 
 De morgen is vol nieuw geluid, 
 werp af uw boze dromen. 
 Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
 is voor het lichaam nu vrij baan 
 naar een bestaan volkomen. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
   Kom uit het graf dat u omsluit, kom uit en word geboren! 
 
Orgelspel 

   Orgelspel rond lied 650 
   De aarde is vervuld van goedertierenheid, 
   Van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 

 
Lied 643 :  1 gemeente,  2 en 6 zanggroep,  7 en 9 gemeente 
 
 Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan, 
 maakte de nacht tot morgen. 
 Hij die ons riep in ’s Vaders naam, 
 heeft ons bevrijd van zorgen. 
 
 Diep in de donk’re aarde ging 
 ’t lichaam van onze Here 
 om als het woord der opstanding 
 levend terug te keren. 
 
 ’t Woord was in onze mond verstomd, 
 lag als een bleke dode. 
 Godlof, de Geest des Heren komt 
 en heeft het graf ontsloten. 
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 Zingt het de hoge hemel rond! 
 ’t Woord aan de dood ontsprongen 
 werd weer een kracht in onze mond, 
 brandend met vuren tongen. 
 
 Jubelt, want die in aarde lag, 
 zit op de troon verheven! 
 Jubelt, want elke blijde dag 
 is ons zijn woord tot leven! 
 
TOEWIJDING 
 
Gebeden 

   Dankgebed en voorbede 
   stil gebed  
   onze Vader 
 
  Onze Vader die in de hemel zijt, 
  Uw naam worde geheiligd. 
  Uw koninkrijk kome. 
  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. 
 
Ten besluit: lied 686 :  1a zanggroep,  1b en 2 gemeente 

Gezongen op de melodie van gez 416 LdK 1973:  Gelukkig is het land dat God de Heer beschermt 

(a) De Geest des Heren heeft 
 een nieuw begin gemaakt, 
 in al wat groeit en leeft 
 zijn adem uitgezaaid. 

(b) De Geest van God bezielt 
 wie koud zijn en versteend 
 herbouwt wat is vernield 
 maakt één wat is verdeeld. 
 
 Wij zijn in Hem gedoopt 
 hij zalft ons met zijn vuur. 
 Hij is een bron van hoop 
 in alle dorst en duur. 
 Wie weet vanwaar Hij komt 
 wie wordt zijn licht gewaar? 
 Hij opent ons de mond 
 en schenkt ons aan elkaar. 
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Zegen 
 
v  Zegene u de Almachtige 
  de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
 
gemeente AMEN, AMEN, AMEN! 
 
Orgelspel 
 
Collecte (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. kledingbank 
 


