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10e zondag van de zomer 
22 augustus 2021 

Thema: Kom naar buiten 
mmv Bart Engeltjes (zang) 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 68: 7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 1010 
   Bart Engeltjes: vers 1 en 3; allen: vers 2 en 4 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

2. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Johannes 11: 1-4 en 17-44 
door Marjanne vd Mheen 
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster 
Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met 



haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden ie-
mand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 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.’  

Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië 
lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook 
veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven 
was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria 
thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet ge-
storven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ Jezus zei: ‘Je 
broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laat-
ste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft 
zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Ge-
loof je dat?’ ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar 
de wereld zou komen.’ Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en 
zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus 
toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was geko-
men. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig za-
gen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om 
daar te weeklagen. 
Zodra 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!’ Jezus zag hoe zij 
en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg 
hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ ezus begon 
ook te huilen, en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd 
ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van 
Lazarus kunnen voorkomen?’ Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk 
met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de 
dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je 
toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. 
Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 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.’ Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 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.’ 

Zingen  Psalm 116: 3, 4 en 7 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt, 
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren 
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren, 
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet. 

7. De dood van een die Hem is toegewijd 
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder, 
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder. 
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd! 

Overdenking 



Zingen  Wil je opstaan en mij volgen - Iona 
   Bart Engeltjes: vers 1, 2 en 4; allen: vers 5 
1. Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?  
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!’ 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Zingen  Lied 834 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


