
Liturgie 26 maart 2023 om 10.00 uur in Witharen 

 

De kerkenraad komt binnen 

 

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

Psalm 43: 1, 3  

 

Stil gebed – Bemoediging – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Lied 274 

 

Kinderlied: Ik vind het fijn jou te helpen  

 

Gebed bij de opening van het woord 

 

Schriftlezing: Joh.11: 1-6 en 17-27  

 

1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster 

Marta woonden 

2  dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft 

afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 

3  De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 

4  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.’ 

5  Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 

6  Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij 

was. 

17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 

18  Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 

19  en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun 

broer gestorven was. 

20  Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria 

thuisbleef. 



21  Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 

22  Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 

23  Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 

24  ‘Ja, ‘zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 

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.’ 

 

Gezang 291: 1 (Liedboek 1973)  

 

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten 

Des Heilands woorden zijn gewis. 

’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  

maar nooit een vriend als Jezus is.  

Wat zou ooit zijne macht beperken?  

't Heelal staat onder zijn gebied.  

En wat zijn liefde wil bewerken,  

ontzegt hem zijn vermogen niet.  

 

Vervolg lezing uit Johannes 11 (33-44) 

 

33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep 

bewogen 

34  vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 

35  Jezus begon ook 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  Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 

39  Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster 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 die mensen hier, opdat ze 

zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 

43  Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 

44  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.’ 

 

Gezang 291: 2 (Liedboek 1973)  

Die hoop moet al ons leed verzachten.  

Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.  

Voor hen die 't heil des Heren wachten,  

zijn bergen vlak en zeeën droog.  

O zaligheid niet af te meten,  

o vreugd, die alle smart verbant.  



Daar is de vreemd'lingschap vergeten  

en wij, wij zijn in 't vaderland. 

 

Verkondiging  

 

Lied 575: 1, 6 

 

Eventuele pastorale mededelingen. Bij bericht van overlijden gevolgd door het zingen 

van lied 731: 2 

 

Gebeden  

 

Aandacht collecte  

 

Viering H.A. 

 

Onderdelen van het tafelgebed zijn: 

Lied 405: 1  

 

Koraal 48 uit de Mattheüs Passion  

 

Mocht ook ik van U afgedwaald zijn 

Dan keer ik mij weer tot U. 

Uw Zoon heeft alles goed gemaakt 

Nu door Zijn angst en stervenspijn. 

Ik ontken niet mijn schuld, 

Maar Uw genade en geduld zijn 

Veel groter dan de zonden 

Waarmee ik mij weet verbonden. 

 

We ontvangen brood en wijn in de lopende variant 

Dankzegging 

Lied 578: 2, 6 

Zegen met gezongen ‘Amen’ 


