
ORDE VAN DIENST 26 maart 2023 zondag Judica 5e zondag in de 40-dagentijd 
Predikant: Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder 

Organist: Piet de Kam 
 
 

 
VOOR DE DIENST 

 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
aanvangspsalm  91-A: 1 en 2 

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood 
Zoek je bij Hem een onderkomen 
dan wordt zijn vrede jou tot brood 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als Vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade 
opdat je eens geluk zult zien. 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 

 
moment van stilte 
 
groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 
bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
vervolg aanvangspsalm   91-A: 3 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 

 
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 
 
kyrie 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten 

wij zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g:  
 
 
 
 
 
 
lied:  547: 2, 3, 4 en 5 

2. Laten wij dan bidden  
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede  
ons bewaren zal, 
Kyrie-eleison,  
weest met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan. 
 

3. want de aarde vraagt ons 
om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons  
op de adem Gods. 
Kyrie-eleison,  
weest met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan. 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. Laten wij God loven,  
leven van het licht, 
onze val te boven  
in een evenwicht, 
Kyrie-eleison,  
weest met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen  
uit de dood vandaan. 
 

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

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
schriftlezing:   Johannes 11: 1 – 4  en  17 - 44 
 
zingen Lied  948  (op melodie van lied 947) 

1. Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,  
niet als een vuur dat ons verbrandt 
– vuur is te heilig en te hevig -  
geef ons de schaduw van uw hand 
 

2. om in te schuilen, dat wij leven  
al zijn wij dood, zo dood als as.  
Laat ons er zijn, een eeuwig even,  
laat ons er zijn met U die was, 
 

3. die is, die komen zal ten laatste,  
ten eeuwigste. Kom niet te laat!  
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?  
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 
 

 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
 
 
 



 
 
 
zingen Lied  538 

1. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,                                                                                                       
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid,                                                                                                           
is leven van de woorden,  
die opgeschreven staan                                                                                               
en net als Jezus worden,  
die ’t ons heeft voorgedaan 
 

2. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,                                                                                                       
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,                                                                                                   
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,                                                                                           
een levende een dode,  
een mens in wind en vuur. 
 

3. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,                                                                                                       
dat is de dood aanvaarden,  
de vrede en de strijd,                                                                                               
de dagen en de nachten,  
de honger en de dorst,                                                                                                 
de vragen en de angsten,  
de kommer en de koorts. 
 

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 

 
 

– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 



 
 
 
zingen Lied  825: 5 en 6 

5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
 

6. Hij die ons ver is en verwant,  
hoe kan Hij zijn aanbeden  
in enig beeld, door mensenhand  
uit steen of hout gesneden? 
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,  
kan Hem bevatten die ons riep  
om Hem te kennen, - heden. 
 

 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
g: 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 
 
mededelingen 
 
inzameling van de gaven  (we zingen 3 x Ubi Caritas Lied 568-A) 
  

eerste collecte:  Werelddiakonaat Bangla Desh 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 Uitgangscollecte:  Energiekosten 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
 



 
 
 
 
slotlied   536 

1. Alles wat over ons geschreven is  
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;  
de tien geboden en de veertig slagen,  
dit hele leven dat geen leven is. 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.  
O zoon van David, wees met ons bewogen,  
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.  
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.  
Ons is een loflied in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 

 
zegen 
v:…..   
 
g:  
 
 
 
 
 
 

orgelspel 


