
1 
 
 

                   
 

 

                 Orde voor de viering op 
                                                                             zondag 26 maart 2023 aanvang 10 uur 

                                            in de Goede Herderkerk 
 

5e zondag Veertigdagentijd  
 

                                                               Voorganger: Ds. Hendrik Marsman, Nooitgedacht 
                                                                                               Organist: Egbert Willegers 
                                                                                                 Lector: Roelie Bouwknegt 
_________________________________________________________________________ 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 43:1 
 

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. 

 
Verstilling, bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 43:5 

 
5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

 
Gebed van toenadering 
 
Ochtendlied: Lied 206 
 
Allen:           1 De zon gaat op in gouden schijn, 

          laat ons de hemel dankbaar zijn 
          want God is met ons, God is goed. 
          Hij heeft ons deze nacht behoed. 

 
MANNEN: 2 De dag staat weer aan het begin, 

laat ons God zingen één van zin 
en bidden dat Hij met ons gaat, 
en ons bewaart voor alle kwaad. 
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VROUWEN: 3 Wij danken U die eeuwig zijt, 

Gij hield door uw barmhartigheid 
met al uw engelen de wacht 
rondom ons heen in deze nacht. 

 
ALLEN: 4 Gij staat ons in uw Zoon terzij, 

wees ook vandaag ons weer nabij, 
weer van ons, trouwe toeverlaat, 
al wat ons naar het leven staat. 

 
MANNEN: 5 O Here God, sla op ons acht, 

houd Gij op onze weg de wacht, 
wees onze koning, onze held 
die voor ons uit gaat op het veld. 

 
VROUWEN: 6 Neem Gij het hart dat voor U slaat, 

verlicht ons woord en onze daad, 
dan gaan wij voort vol goede moed 
en doen ons werk getrouw en goed. 

 
ALLEN: 7 Al wat wij doen zij U gewijd, 

Gij die in Christus met ons zijt, 
en wij ontvangen U ter eer 
de gaven van uw hand, o Heer. 

 
Kyrie       
voorganger: … Daarom roepen wij:          lied 367d 
 
GEMEENTE: Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Kyrielied: lied 538:1 
 

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. 

 
Inleiding op de lezingen 
 
Gebed om de Geest 
 
Zingen: Lied 333 
 

Kom, Geest van God,   ) 
maak onze harten open,   ) 2x 
dat Christus bij ons woning vindt! ) 

1e lezing: Ezechiël 37,1-14 NBV21 
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Antwoordpsalm: Psalm 130:1 
 

1 Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red! 

 
2e lezing: Johannes 11:1-4, 17-44 
 
Acclamatie na de lezingen: Lied 339a 
 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader,  
o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Preek 
 
Stiltemoment 
 
Muzikaal meditatief: oratorium BWV 244, Matthäus Passion, openingskoraal 
https://www.youtube.com/watch?v=F9ZEtPWMOtU 
 

 
Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen, 
Sehet - Wen? - den Bräutigam, 
Seht ihn - Wie? - als wie ein Lamm! 
O Lamm Gottes, unschuldig 
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet, 
Sehet, - Was? - seht die Geduld, 
Allzeit erfunden geduldig, 
Wiewohl du warest verachtet. 
Seht - Wohin? - auf unsre Schuld; 
All Sünd hast du getragen, 
Sonst müßten wir verzagen. 
Sehet ihn aus Lieb und Huld 
Holz zum Kreuze selber tragen! 
Erbarm dich unser, o Jesu! 

Kom, dochters, help mij klagen, 
zie - Wie? - de bruidegom, 
zie hem - Hoe? - als een lam! 
O lam van God, onschuldig 
aan de stam van het kruis geslacht, 
Zie - Wat? - zie zijn geduld, 
altijd geduldig bevonden, 
hoewel u werd veracht. 
zie - Waarheen? - naar onze schuld. 
Alle zonden hebt u gedragen, 
anders zouden wij moeten wanhopen, 
Zie hem uit liefde en genade 
het hout voor het kruis zelf dragen. 
ontferm u over ons, o Jezus. 

 
Preeklied: Gezang 487:1,2 (LbK, 1973) 
 
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
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Credo                                                       de gemeente gaat staan 
 
Onderweg in de 40-Dagen belijden wij ons geloof samen met de eerste getuigen van Jezus 
Christus: 
Met Johannes de Doper: Zie hier het lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt... 
Met Andreas: We hebben de Messias gevonden... 
Met Nathanael: Meester, U bent de Zoon van God, de koning van Israël... 
Met de Samaritanen: Wij weten dat Hij werkelijk de redder der wereld is... 
Met Petrus: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.... 
Met Martha: U bent de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komt... 
Met Thomas: Mijn Heer en Mijn God.... 
Amen. 
 
Instemming: Gezang 487:3 (LbK, 1973) 
 

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Dankzegging/voorbeden 
      
voorganger: Zo bidden wij:      Lied 367e 
 
GEMEENTE: Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 
Collecte 
 
Zingen: Lied 416     de gemeente gaat staan 
 
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. 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Heenzending en zegening 
 
Zingen: Lied 415:3 
 
3 Amen, amen, amen!  

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
Orgelspel   

 
 


