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Inleidend orgelspel: ‘Blijf bij mij Heer’

Persoonlijke woorden

Votum en groet

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4
 1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, 2. Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,
 Vanwaar ik dag en nacht Uw wachter, die uw voet
 Des Hoogsten bijstand wacht. Voor wankelen behoedt;
 Mijn hulp is van den HEER alleen, Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
 Die hemel, zee en aarde Geen kwaad zal u genaken;
 Eerst schiep, en sinds bewaarde. De HEER zal u bewaken. 

 3. Zijn wacht, waarop men hopen mag, 4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 
 Zal, daar zij u bedekt, Opdat Hij in gevaar,
 En u ter schaduw strekt, Uw ziel voor ramp bewaar’;
 De maan bij nacht, de zon bij dag, De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
 In koud’ en gloed vermind’ren, En waar g’ u heen moogt spoeden,
 Opdat zij u niet hind’ren. Zal eeuwig u behoeden.

Gebed

Schriftlezing: Johannes 11 vers 19 - 46
19 En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te   
troosten over hun broer.
20 Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar   
Maria bleef in huis zitten.
21 Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer   
niet gestorven zijn,
22 maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.
23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan.
24 Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de   
laatste dag.
25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij ge  
looft, zal leven, ook al was hij gestorven,
26 en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u   
dat?



27 Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van  
 God, Die in de wereld komen zou.
28 En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, 
 onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u.
29 Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem toe.
30 Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar  
 Martha Hem tegemoetgekomen was.
31 Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troostten, 
 zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en  
 zeiden: Zij gaat naar het graf om daar te huilen.
32 Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn   
 voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer  
 niet gestorven zijn.
33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar 
 meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte  
 innerlijk in beroering.
34 En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom  
 het zien.
35 Jezus weende.
36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!
37 En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend  
 heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?
38 Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was  
 een grot, en er was een steen op gelegd.
39 Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei  
 tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag.
40 Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de 
 heerlijkheid van God zult zien?
41 Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de  
 ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.
42 En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij  
 heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt.
43 En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar  
 buiten!
44 En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met  
 grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei  
 tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan.
45 Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien  
 hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
46 Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen  
 wat Jezus gedaan had.
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Zingen: Psalm 56 vers 4
 4. Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard’;
 Mijn tranen hebt G’ in Uwe fles vergaard;
 Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
 Niet op Uw rol geschreven?
 Gewis, dan zal mijn wreev’le vijand beven,
 En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
 Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven;
 Niets maakt mijn ziel vervaard.

Overdenking n.a.v. Johannes 11 vers 19 - 46

 ‘ Jezus geraakt door ingrijpend verlies’

Zingen: ‘Genade, zo oneindig groot’
 1. Genade, zo oneindig groot. 2. Genade die mij heeft geleerd
 Dat ik, die ‘t niet verdien Te vrezen voor het kwaad.
 Het leven vond, want ik was dood Maar ook - als ik mij tot Hem keer
 En blind, maar nu kan ‘k zien. Dat God mij nooit verlaat.
   
 3. Want Jezus droeg mijn zondelast 4. Als ik daar in zijn heerlijkheid 
 En tranen aan het kruis. Mag stralen als de zon,
 Hij houdt mij door genade vast Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
 En brengt mij veilig thuis. Dat ik genade vond.

Gebed

Zingen: ‘Abba Vader’
 1. Abba, Vader, U alleen, 2. Abba, Vader, laat mij zijn, 
 U behoor ik toe, slechts van U alleen,
 U alleen doorgrondt mijn hart, dat mijn wil voor eeuwig zij,
 U behoort het toe. d’Uwe en anders geen.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
 U laat nooit alleen, laat mij nimmer gaan,
 Abba, Vader, U alleen, Abba, Vader, laat mij zijn,
 U behoor ik toe. slechts van U alleen.

Zegengebed

Uitleidende (luister) muziek: ‘You are the dream’


