
Orde van dienst voor 29 maart in de Witte kerk   
5e zondag van de 40-dagentijd 
Op weg naar Pasen   zondag Judica  
“Verschaf mij recht” 
 
orgel: Els Dijkerman 
Vg.: ds. Corien Veenhuizen 
namens de kerkenraad: Remco van Donk 
 
Welkom: ouderling van dienst , inleiding 
 
tekst bij de schikking: 
Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus 
aanschouwt de reacties van Marta en Maria en de mensen die hen 
helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen en vanuit die 
bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, 
de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven. In het 
centrum zien we hier de totale overgave en de totale liefde. Dood en 
leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijk liefde van de 
zussen en hun broer - we zien de rode roos gesteund door de klimop, 
symbool van trouw en de wolk van graszaden- is voor Jezus een 
reden om Lazarus het leven terug te geven. Liefde is sterker dan de 
dood. 
 
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet vanuit 
de gemeente naar mevr. J.M.C. Groothedde, Frederik Hendriklaan 
15, 7242 AD 
 
Orgelspel 
 
we worden stil 
 
de kaarsen worden aangestoken 
 



Intochtslied:   Lb. 42 : 1 (Evenals een moede hinde)   
1 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?                                 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Ouderl:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   Die hemel en aarde gemaakt heeft 
  Die niet loslaat het werk dat zijn hand begon 
  Van nu aan tot in eeuwigheid, amen 
 
Drempelgebed 
 
Zingen:   Lb. 42 : 3 
3 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. 
 
Kyriegebed 
 
 
 
 
 



Het Woord 
kinderlied: Projectlied: 
Melodie : daar juicht een toon daar klinkt een stem 

1  De Paaskaars brandt – zo weten wij : 
    God maakt het licht voor jou en mij. 
    Hij maakt een eind aan je verdriet, 
    want Hij vergeet de mensen niet 
 

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft : 
    Ik ben de Heer, een God die leeft. 
    En waar je gaat, ben Ik erbij –  
    voor altijd ga Ik aan je zij. 
 
Gebed van de zondag 
 
zingen:   Lb. 1003 : 1 (Stil is de straat )  
1 Stil is de straat. Overal 
   mensen in huizen verdwenen, 
   even een luide sirene – 
   stil is de straat overal. 
 
lezing:   Johannes 11 : 1-4 ,17-44 
1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar 
Maria en haar zuster Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus 
met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; 
de zieke Lazarus was haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar 
Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen 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.’ 
17Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in 
het graf lag. 18Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van 
ongeveer vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar 
Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer 
gestorven was. 20Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze 



hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als 
u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar 
zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23Jezus 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.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik 
ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft, 26en 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.’ 
28Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en 
zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29Zodra Maria dit hoorde 
ging ze naar Jezus toe, 30die nog niet in het dorp was, maar op de 
plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31Toen 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. 
32Zodra 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!’ 33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar 
waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34vroeg hij: 
‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, 
Heer.’ 35Jezus begon ook te huilen, 36en de Joden zeiden: ‘Wat heeft 
hij veel van hem gehouden!’ 37Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft 
de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van 
Lazarus kunnen voorkomen?’ 38Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar 
het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal 
de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de 
stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch 
gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen haalden 
ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u 
dat u mij hebt verhoord. 42U 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.’ 43Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 
44De 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.’ 
 
zingen:  Lb. 528 : 1, 3 en 4 (omdat Hij niet ver wou zijn) 
1 Omdat Hij niet ver wou zijn 
   is de Heer gekomen. 
   Midden in wat mensen zijn 
   heeft Hij willen wonen. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
3 God van God en licht van licht, 
   aller dingen hoeder, 
   heeft een menselijk gezicht, 
   aller mensen broeder. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
4 Wil daarom elkander doen 
   alle goeds geduldig. 
   Wees elkaar om zijnentwil 
   niets dan liefde schuldig. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
Overweging bij de lezing 
 
Muziek 
 
Gaven en gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader 
 
afkondiging collecte   
Collecte: 1e: Kerk in Actie (Ghana)             2e kerk 



Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak 
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de 
verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het 
droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed 
en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je 
neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan 
en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.  
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer 
straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak 
te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog 
minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te 
maken. 
 
Via de GIVT app kunt u doneren, of overmaken op rekeningnummer:  
NL63 RABO 0373 7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem onder 
vermelding van collectedoel en/of datum 
 
Wegzending en zegen 
Slotlied:  Lb. 416 : 1, 2 en 3  (Ga met God en Hij zal met je zijn)      
1 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. 
 
2 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. 
 
3 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 
Allen: Amen  LB 431b 
 
Het was fijn dat u/jij meedeed! We hopen dat u ook thuis een lekker 
kopje thee, koffie of limonade hebt. Sommigen bellen elkaar om 
even contact te maken, misschien een idee? 
 
 
Mededelingen van de diaconie: 
Winkelwagen voedselbank: 

Het inzamelen van levensmiddelen via de winkelwagen is 
tijdelijk opgeschort. Voor wie wil en kan bestaat de 
mogelijkheid een gift over te maken naar NL63 RABO 0373 
7400 18 t.n.v. TG Dienen PGL Lochem o.v.v. winkelwagen 
voedselbank. 

 
Praktische hulp in verband met het corona-virus 

  
Mocht u mensen weten of zelf in omstandigheden verkeren die het 
doen van boodschappen en het halen van andere dagelijkse 
benodigdheden in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met 
de diaconie. 
De contactpersonen zijn: 

 Hanneke Brinkhuis,  telefoon: 06-57331958, E-
mail: hbrinkhuis@pglochem.nl 
 Harm Wesselink, telefoon: 06-11 00 52 21, E-

mail: voorzitter.diaconie@pglochem.nl 
  
De werkwijze is als volgt: 
De contactpersonen gaan ervoor zorgen dat u een “vaste” man of 
vrouw krijgt die u gaat helpen. 

mailto:hbrinkhuis@pglochem.nl
mailto:voorzitter.diaconie@pglochem.nl


Het Voorjaar wist het niet…. 
 
Het was maart 2020 
De straten waren leeg, de winkels dicht, de mensen mochten niet 
meer naar buiten. 
Maar het Voorjaar wist het niet. 
En de bloemen begonnen te bloeien, de zon scheen, de vogeltjes 
floten, 
de zwaluwen kwamen aan gevlogen. 
De hemel was blauw en het werd steeds vroeger licht. 
Het was maart 2020. 
De leerlingen moesten online studeren en regelen hoe zij zich thuis 
moesten bezighouden. 
De mensen mochten niet meer naar de winkelcentra en ook niet 
naar de kapper. 
Kort daarna was er geen plek meer in de ziekenhuizen. 
En steeds meer mensen werden ziek. 
Maar het Voorjaar wist het niet. 
Het was tijd om in de tuin te werken en het gras kleurde alsmaar 
groener. 
Het was maart 2020. 
De mensen werden in quarantaine geplaatst om grootouders, gezin 
en kinderen te beschermen. 
Er waren geen vergaderingen meer en geen familiedinertjes. 
De angst werd echte angst en alle dagen waren hetzelfde. 
Maar het Voorjaar wist het niet. 
De appelbomen, kersenbomen en alle andere bomen begonnen te 
bloeien en hun blad groeide. 
De mensen gingen lezen, spelletjes doen met het gezin, een nieuwe 
taal leren. 
Ze zongen op hun balkon en nodigden de buren uit hetzelfde te 
doen. 
De mensen leerden werkelijk een nieuwe taal te spreken. 
Ze leerden solidair te zijn, zich te richten op andere waarden. 



De mensen werden zich bewust van het belang van de gezondheid, 
van het lijden, van deze wereld die tot stilstand was gekomen, van 
de economie die ineen gestort was. 
Maar het Voorjaar wist het niet. 
De bloemen werden vruchten, de vogels maakten hun nesten, de 
zwaluwen arriveerden. 
Toen kwam de dag van de bevrijding. 
De mensen hoorden het via de televisie. Het virus had verloren. 
Ze gingen de straat op, ze huilden, ze zongen, ze omhelsden hun 
buren, 
zonder masker, zonder handschoenen. 
En toen kwam de Zomer, want het Voorjaar wist het niet. 
Zij was gebleven, ondanks het virus, ondanks de angst, ondanks de 
dood. 
Want het Voorjaar wist het niet, maar leerde de mensen de kracht 
van het leven. 
 


