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Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 42 : 1, 3 (staande)
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.
Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 139 : 1, 7
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met Uw wonderen omgeven.
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Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 90a : 1, 2, 5, 6
O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
De schaduw van Uw troon omsloot
Uw heiligen weleer,
bij U beveiligd is ons lot
en zeker ons verweer.
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Moment voor de kinderen
Zingen: Lied 430 : 1, 2, 3 (Hemelhoog)
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

4

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Schriftlezing: Psalm 77 (vertaling NBV21)
1Voor de koorleider. Op de wijs van Jedutun. Van Asaf, een
psalm.
2Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, luid roep ik God – dat
Hij mij hoort. 3Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer, bij
nacht hef ik mijn handen, rusteloos, mijn ziel laat zich niet
troosten. 4Ik denk aan God en moet zuchten, mijn gedachten
vermoeien mijn geest. Sela
5U

laat me mijn ogen niet sluiten, van onrust vind ik geen
woorden, 6ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren
van vroeger, 7bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren,
mijn hart zoekt, mijn geest vraagt: 8Zou de Heer voor eeuwig
verstoten, zou Hij niet langer liefhebben? 9Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstomd?
10Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich
achter zijn toorn? Sela
11En

ik zeg: ‘Ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste
is niet meer dezelfde.’ 12Ik denk terug aan de daden van
de HEER – ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger,
13overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote
daden. 14Uw weg, God, is een heilige weg – welke god is zo
groot als onze God? 15U bent de God die wonderen doet, U hebt
de volken uw macht getoond, 16uw arm heeft uw volk bevrijd,
de kinderen van Jakob en Jozef. Sela
17Toen

het water U zag, o God, toen het water U zag, begon het
te beven, een huivering trok door de oceanen. 18De wolken
stortten water, de hemel dreunde luid, uw pijlen flitsten heen
en weer, 19uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichtten de wereld, de aarde trilde en schokte. 20 Door de zee liep
uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen
bleven onzichtbaar. 21U leidde uw volk als een kudde door de
hand van Mozes en Aäron.
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Orgelspel
Evangelielezing: Johannes 11:20-36 (vertaling NBG)
20Toen nu Marta hoorde, dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. 21Marta dan zeide tot
Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder
niet gestorven zijn. 22Ook nu weet ik, dat God U geven zal al
wat Gij van God begeert. 23Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal
opstaan. 24 Marta zei tot Hem; Ik weet, dat hij zal opstaan bij
de opstanding ten jongsten dage. 25Jezus zeide tot haar: Ik ben
de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al
is hij gestorven, 26en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in
eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 27Zij zeide tot Hem: Ja,
Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God,
die in de wereld komen zou.
28En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria
in stilte en zeide: Daar is de Meester en Hij roept u. 29En toen
zij dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot Hem; 30Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond Zich nog
op de plaats, waar Marta Hem ontmoet had. 31De Joden dan,
die met haar in het huis waren en haar troostten, zagen Maria
ijlings opstaan en naar buiten gaan en zij volgden haar, vermoedende, dat zij naar het graf ging om daar te wenen. 32Toen
Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te
voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, zou
mijn broeder niet gestorven zijn. 33Toen Jezus haar dan zag
wenen en ook de Joden, die met haar meegekomen waren, zag
wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, 34en
Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here,
kom en zie. 35Jezus weende.
Verkondiging
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Zingen: Psalm 73 : 9
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
Wij gedenken
Zingen: Lied 413 : 1, 2, 4 (Evangelische Liedbundel)
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd!
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem;
daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem;
daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen:
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem;
daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
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Gebeden die we afsluiten met het Onze Vader
Collectemoment
Zingen: Lied 416 : 1, 2, 3 (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in Zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen met gesproken Amen
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