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Ik houd mijn oog gericht op de Heer, Hij bevrijdt mijn
voeten uit het net. Keer U tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Psalm 25: 15 - 16.

Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Wapenveld

Organist: Dhr. Th. van der Wal

Collectes:
40-dagenproject
Kerk
Beheer en Onderhoud

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden
op de dienst.
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij zingen staande ons intochtslied: Psalm 25: 7 en 8
7

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
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Zie op mij in gunst van boven,
wees mij toch genadig, Heer!
Eenzaam ben ik en verschoven,
ja, d’ellende drukt mij neer.
’k Roep U aan in angst en smart,
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn bekommerd hart:
voer mij uit mijn angst en noden!

Stil gebed, onze hulp en groet
(Wij gaan zitten)
Inleiding

2

Wij zingen Lied 25a: 1, 2

1

Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

2

Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Gebed om ontferming
Wij zingen Lied op melodie van
"Zo vriendelijk en veilig als het licht"
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.
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Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar nergensland en verder
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goed herder,
een mens die helpt, een deur die openstaat,
een hart vol liefde , in de nood een redder.
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.
Leefregel
Kindernevendienstproject en themalied
"Een slinger van verhalen"
Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd,
vertelt wat ons te wachten staat: dat God zijn volk bevrijdt.
Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!
Een helper die niet machtig is maar uitgelachen wordt,
draagt onze pijn en ons gemis en brengt ons weer bij God.

Refrein:
Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!
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Schriftlezing Jesaja uit 53 vers 1 - 11a

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de
macht van de HEER geopenbaard? 2 Als een loot schoot hij op
onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend
was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon
ons niet bekoren. 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij
was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5 Om onze zonden
werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die
hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing. 6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen
weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem
neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en
deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht
wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij
zijn mond niet open. 8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij
weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van
mijn volk werd hij geslagen. 9 Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig
onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. 10 Maar de
HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn
leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en
lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd
met kennis verzadigd.
Wij zingen Lied 586: 1 - 4
1

Zie de mens die in zijn lijden
teken werd voor alle tijden
van wat liefde dragen kan.
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2

Weerloos heeft Hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven –
weergaloos is Hij alleen.

3

Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood.

4

Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen –
stervende pleit hij hen vrij.

Schriftlezing uit Johannes 12 vers 37 - 50
37 Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem. 38 Zo moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling gaan, die zei: ‘Heer, wie heeft geloofd
wat wij hebben gezegd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’
39 Ze konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: 40 ‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart
begrijpen, ze zouden op hun schreden terugkeren en Ik zou hen
genezen.’ 41 Jesaja doelde op Jezus toen hij dit zei, omdat hij
zijn majesteit zag. 42 Toch waren er ook veel leiders die wel in
Hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar
niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden
worden. 43 Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op
de eer van God.
44 Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, gelooft
niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, 45 en wie Mij
ziet, ziet Hem die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben het licht dat
naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet
langer in de duisternis blijft. 47 Als iemand mijn woorden hoort
maar ze niet bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de
wereld te redden. 48 Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aan6

neemt heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de
laatste dag over hem oordelen. 49 Ik heb niet namens mezelf
gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. 50 Ik
weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg,
zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’
Wij zingen Lied 587: 1 en 2
1

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen
in deze nacht van duistere belangen?
Ik zoek U, Heer, en vraag U: maak mijn oren
heel om te horen.

2

Eén mens moet sterven om een volk te redden.
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder,
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent.
Open mijn ogen.

Verkondiging
Wij zingen Lied 556: 1 - 5
1

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
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3

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
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Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Aandacht voor de collecte
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De kinderen komen terug uit hun eigen dienst

Wij zingen staande ons slotlied: "Heer, wijs mij uw weg"
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heenzending en Zegen met een gezongen Amen
0-0-0-0-0-0-0-0
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MEDEDELINGEN:
———
Vanavond is er om 19:00 uur een Taizé-dienst.
————————

Volgende week zondag 27 maart 2022, om 9:30 uur
gaat Ds. A. M. van de Wetering uit Epe voor.
——————————-
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