
Liturgie Zondag 29-03-2020 (uitzending vanuit De Ark) om 10.00 uur 
 

Welkom 

 

We bereiden ons voor en stellen ons open 

om niet alleen elkaar, maar ook God te ontmoeten, 

We ontsteken twee keer kaarsen 

als teken dat God het licht is voor ons en het licht is voor de wereld. 

 

Op de avondmaalstafel branden nog de twee overgebleven kaarsen van het 

Veertigdagenproject. Wij zijn twee zondagen verwijderd van het feest van Christus’  

opstanding, maar eerst volgen wij Hem nog twee weken op zijn lijdensweg. 

 

Heel het duister is vol van luister 

Lied 139 D (4x) 
 

Onze hulp in de Naam van de Eeuwige 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Gebed: Psalm 43 

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. 
 

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 

de sterke vesting van mijn hart? 

Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 

aan mijn belagers prijsgegeven? 

Waarom ga ik gebukt van smart 

gekleed in somber zwart. 
 

Lied 43: 4, 5 

 

Gebed om inspiratie 

 

Lezing uit Johannes 11: 7 t/m 44 (Uit de Naardense vertaling) 
Als Jezus dan aankomt treft hij aan dat hij reeds vier dagen in het graf ligt. 

Betanië is dichtbij Jeruzalem op zo’n vijftig stadiën afstand. Velen uit de Judeeërs zijn  al 

aangekomen bij Marta en Maria om tot haar troostwoorden te spreken over haar broer. 

Zodra Marta dan hoort dat Jezus aankomt, gaat zij hem tegemoet; Maria is gebleven waar zij neerzit 

in het huis. Als dan de Judeeëras die bij haar in het huis zijn en troostwoorden tot haar spreken zien 

dat Maria haastig opstaan en naar buiten gaat, volgen ze haar in de mening dat zij naar het graf gaat 

om daar te weeklagen. 

Zodra Maria dan aankomt waar Jezus is valt ze, als ze hem ziet, voor zijn voeten neer en zegt tot 

hem: heer, als u hier was geweest zou mijn broer niet zijn gestorven! 

Zodra dan Jezus haar ziet weeklagen en de Judeeërs die met haar meegekomen zijn ziet week;lagen 

bevangt woede zijn geest en is alles in hem in verwarring. 



Hij zegt: waar hebt ge hem gelegd?- zij zeggen tot hem: Heer, kom en zie! 

Jezus breekt uit in tranen. 

De Judeeërs zeiden toen zie eens hoe bevriend hij met hem was! 

Maar sommigen van hen zeiden: had hij die de ogen van de blinden heeft geopend niet kunnen 

maken dat deze man niet was gestorven? 

Dan komt Jezus wéér woedend tot in het diepste van hem, aan bij het graf, het was een rotsholte  

en er lag en steenblok voor . 

Jezus zegt: heft dat steenblok op! De zuster van de overledene, Marta, zegt tot hem: heer, hij 

verspreidt al een lijklucht want het is de vierde dag. 

Jezus zegt tot haar: heb ik je niet gezegd ‘als je gelooft zul je de glorie van God zien’?  

Dan heffen ze het steenblok op; Jezus heft de ogen naar omhoog en zegt: Vader, ik dank u dat ge 

mij hebt gehoord; ik wist wel dat ge mij altijd hoort, maar vanwege de schare die rondom staat heb 

ik het gezegd, opdat ze zullen geloven dat gij mij hebt gezonden! 

Als hij dat heeft gezegd schreeuwt hij uit met grote stem: Lazarus, hierheen, naar buiten! 

En de gestorvene komt eruit met windsels gebonden aan voeten en handen; zijn gezicht was met een 

zweetdoek ombonden. Jezus zegt tot hen: maakt hem los en laat hem heengaan! 

 

 

Overdenking: 

Als Jezus aankomt in Bethanië treft hij aan dat Lazarus reeds vier dagen in het graf ligt. 
 

Lied 942 

 

 

Aandacht voor ons Paasproject in de veertigdagentijd. 
 

Al onze diaconale collecten staan in de 40dagentijd in het teken van het thema: sta op! 

Het is een aansporing, een oproep die we ook veelvuldig in de Bijbel tegenkomen. Soms als een 

aansporing van God naar mensen, op andere plekken als een roep van mensen onder elkaar en 

soms zelfs van mensen naar God. Zo roept David in Psalm 44 naar God uit: “Sta op, kom ons te 

hulp, verlos ons, omwille van Uw trouw.” 

Deze zondag is de collecte bestemd voor - Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana 

 

Door de grote armoede vertrekken veel mensen uit het noorden van Ghana naar de grote steden. 

Een deel van hen belandt dan op straat. Vooral jonge meisjes zijn kwetsbaar. Kerk in Actie spoort ze 

op, geeft ze medische hulp en training zodat ze voor zichzelf kunnen  zorgen. 

Het banknummer waarop u uw gift kunt overmaken is: NL12 INGB 0003 4154 65 tnv Diaconie 

Protestantse Parkstadgemeente Brunssum,Heerlen,Landgraaf 

vindt u op de Nieuwsbrief/liturgie die bij deze uitzending hoort. U kunt die aanklikken op de 

kerkomroep. 

 

Gebeden. 

Elke intentie wordt afgesloten met: Zo bidden wij allen tezamen 

waarop de gemeente antwoordt: Heer ontferm u. 

 

Slotlied: 574 

 

Op weg van veertig dagen naar Pasen zijn we begonnen met  7 brandende kaarsen. In het kader van 

ons veertig-dagen-project werd  elke zondag werd een kaars gedoofd. Naar Pasen toe verdwijnt het 

licht steeds verder. Steeds meer gaat de duisternis overheersen. In de Paasnacht wordt het nieuwe 

licht binnengebracht, Een nieuw begin als alles duister is. Nu doven wij de op één na laatste kaars. 

Volgende week vieren wij de laatste \zondag voor het Paasfeest – Palmpasen. 



 

 

Lied 598: (4x) 
Nederlandse tekst! 

 

Zegen. 
 

Amen 

 

 

Het Joodse Kaddishgebed voor de overledenen.. 

Dat de grootheid en heiligheid van Zijn grote Naam vermeld worden in de wereld die Hij geschapen 

heeft, naar Zijn wil. Dat zijn Rijk gevestigd zal worden tijdens ons leven en tijdens het leven van 

heel het Huis van Israël, spoedig en binnenkort. En wij zeggen Amen. 

 Dat zijn grote Naam geprezen zal worden in alle eeuwigheid. Dat de naam van de Heilige geprezen 

zal worden, met hulde, roem en hoogachting. Dat de Naam van de Heilige verheven, verheerlijkt en 

met extatische lof bezongen zal worden, de Naam die geprezen is, boven alle uitingen van lofprijzen, 

gezang, hulde en troost, die er in de wereld geuit worden. En wij zeggen: Amen 

Volheid van vrede en leven moge er uit de hemel afdalen voor ons en voor heel Israël. En wij 

zeggen Amen. . 

 

Die vrede sticht in Zijn hoge sferen moge ook vrede brengen voor ons en voor heel Israël . En wij 

zeggen Amen. 


