
Dienst thuis  6e Lijdenszondag / 5e zondag van de Veertigdagentijd  Judica  26 maart 2023 
Welkom en mededelingen 
Psalm 43: 1 en 3 
1 O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat. 
 

3 O Heere God, kom mij bevrijden, 
zend mij Uw waarheid en Uw licht 
die naar Uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor Uw aangezicht. 

Gelegenheid voor stil gebed 
Votum en groet 
Korte inleiding op de dienst 
Geloofsbelijdenis 
Lied 315: 1, 2 
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. 

  

2    En of een mens al diep verloren 
 en ver van U verzworven is, 
 Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
 vernieuwd door Uw getuigenis. 
 Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
 heeft uit het graf ons opgericht, 
 doet ons in vrijheid ademhalen 
 en leven voor Uw aangezicht. 

Gebed  
Moment voor kinderen en jongeren, met Lied 1006  
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen. 
 
Schriftlezing Johannes 11: 25 t/m Johannes 12: 11, NBV21, afgewisseld met Psalm 22  
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.’ 28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria 
apart en zei: ‘De meester is er, en Hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog 
niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen. 31 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. 32 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!’ 33 Jezus 
zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen 34 vroeg Hij: ‘Waar 
hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon te huilen, 36 en de Joden 
zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde 
geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar 
het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, 
zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods 



grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik 
dank U dat U Mij hebt verhoord. 42 U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen 
hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 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.’  
 
Psalm 22: 12 
Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
tot alle natie zich tot Hem bekeert 
en voor de Koning die het al regeert 
zich neer zal buigen. 
De verste einden zullen het getuigen, 
dat niets gelijk aan Zijn verheven macht is, 
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, het Koninkrijk ! 
 
45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. 
46 Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. 47 Daarop riepen de 
hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen, 48 
en als we Hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in Hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen 
ze onze tempel en ons volk vernietigen.’ 49 Een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen de 
anderen: ‘Jullie begrijpen het niet! 50 Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het 
hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’ 51 Dat zei hij niet uit zichzelf: als hogepriester in dat jaar sprak 
hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide 
kinderen van God bijeen te brengen. 53 Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden. 54 Jezus trad 
onder de Joden niet meer in het openbaar op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad 
Efraïm. Daar bleef Hij met zijn leerlingen. 55 Het was kort voor het Joodse pesachfeest, en veel mensen uit de 
omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. 56 Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden 
in de tempel en zeiden tegen elkaar: ‘Wat denk je? Zou Hij niet meer naar het feest komen?’ 57 De hogepriesters 
en de farizeeën hadden intussen opdracht gegeven Hem aan te geven als men wist waar Hij was, zodat ze Hem 
konden arresteren.  
12: 1 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. 2 
Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem 
aanlagen. 3 Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en 
droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4 Judas Iskariot, een van de leerlingen, 
degene die Hem zou uitleveren, vroeg: 5 ‘Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld 
aan de armen te geven?’ 6 Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij 
beheerde de kas en stal eruit. 7 Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; 8 de 
armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet.’ 9 Veel Joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar 
Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had opgewekt. 10 De 
hogepriesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, 11 omdat hij er de oorzaak van was dat 
veel Joden naar Jezus gingen en in Hem geloofden.  
 
Psalm 22: 13 
Eet dan , die zit in 's werelds overvloed, 
of daal in 't stof wanneer gij sterven moet, - 
bij dood of leven, voor- of tegenspoed,  
zult gij toch allen voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen. 
Ook het geslacht, dat nog niet is geboren, 
zal eenmaal van de Heer getuigen horen, dat Hij 't volbracht ! 
 
Verkondiging 
Lied 556: 1, 2, 5 
1    Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 

2    Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
 die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
 Koning der Joden die de dood verdreef. 



5    Dit is Uw opgang naar Jeruzalem 
 waar Gij Uw vrede stelt voor onze ogen, 
 vrede aan allen die Uw naam verhogen: 
 heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 
Gebeden 
Collectemoment 
ELB 140 / Hemelhoog 216: 1, 2, 3 
1 Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op zijne troon! 
Hoor, hoe het hemels loflied al 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel, en zing 
van Hem, die voor U stierf, 
en prijs Hem in all' eeuwigheên, 
Die 't heil voor u verwierf. 
 

2 Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed: 
Zijn wonden tonen 't gans heelal 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De eng'len om Gods troon; 
all' overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer 
voor zulke wond're pracht. 

3 Kroon Hem, de Vredevorst, 
Wiens macht eens heersen zal: 
van pool tot pool, van zee tot zee, 
't klink' over berg en dal! 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d' aarde weer een paradijs, 
kom, Here Jezus, kom! 
 
Zegen met gesproken Amen 
 


