
Dienst op zondag 6 februari 2022
in de Slangenburgse kerk

Thema: TIJD EN EEUWIGHEID

VOORBEREIDING

Orgelspel

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

Lied: LB 215: 1, 3 (zangers) en 4 (allen) (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’: LB 301g (allen)

Glorialied: Psalm 103: 1, 4 en 5 (allen)

SCHRIFT

Gebed

Inleiding

Lezing: 2 Korintiërs 5: 1-9
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van
God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij
zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aan-
getrokken. We zijn er echter zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn.
Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat
deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het
sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de
Geest als onderpand te geven. Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit
lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit vertrouwen, zonder
al echt te zien. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer,
toch blijven we vol goede moed. Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat Hij wil, of we nu in
dit aardse lichaam wonen of niet.



Lied: LB 759 (op de melodie van LB 968): 1 (zangers) en 2 (allen)

Evangelielezing: Johannes 11: 1-15
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus 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 zussen 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 zus, 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 leerlin-
gen, ‘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.’

Lied: LB 948 (op de melodie van LB 947) (allen)

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 903: 1 en 6 (allen)

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: LB 799: 1 (zangers), 5 en 6 (allen)  (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgel

Collecte (bij de uitgang): 1. diaconie; 2. kerk; 3. Werelddiaconaat (Oeganda)
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