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Welkom in de Dorpskerk! 
Symbolische schikking 
Thema: Uit liefde voor jou.  
De basis voor de symbolische schikking 
zijn kronkelige takken. De liefde voor de 
ander is niet een rechtlijnig pad, maar 
kent onverwachte wendingen.  Iedere 
zondag wordt er iets van symboliek 
toegevoegd: eerst met een sober 
karakter, later kleurrijker. De liturgische 
kleur is paars. Met Pasen verandert de 
kleur naar wit.  De krans in deze schikking 
symboliseert het leven zonder begin en 
zonder eind. De gedroogde grassen 
herinneren aan het aardse leven. Groene 
grassen en de tulpen maken de cirkel 
levend.   
 

Inleiding op de dienst: 

Opstanding. 
Over opstanding gaat het in de profetie van 
Ezechiël en het Johannesevangelie. 
Opstanding. 
 
Zondag Judica. 
Vanouds zingen we op de vijfde 
Lijdenszondag Psalm 43. 
Daar staat het. 
Doe mij recht, o God. 
Zondag Judica. 
  
We lezen de profetie van Ezechiël. 
Over het dal van dorre doodsbeenderen. 
Ze krijgen weer vlees op de botten en ze 
ademen op. 
Hoe kan het. 
Het kan. 
  
We lezen het Johannes-evangelie. 
Lazarus ligt er alweer even. 
Vier dagen. 
Neem de steen weg van het graf zegt 
Jezus. 
Lazarus is niet dood. 
Lazarus leeft. 
Het kan. 
Ds. Henk G.Teeuwen 

 
 
Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel 
Gespeeld wordt: ‘O. Mensch bewein dein     

                         Sünde groß’ van J.S. Bach 

 

 Welkom en mededelingen 

 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Drempelgebed 
 
Intochtslied: Psalm 43: 1, 2 en 3 
 
Groet en Bemoediging 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: Ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Zingen: Psalm 43: 4 
 
Reminiscere - Gedenk 

 
Kyriegebed-  Het smeekgebed wordt 

telkens beantwoord met lied 535f 

Doe mij recht, o God, vecht voor mijn zaak 

 

Zingen: Psalm 43 : 5 
  
Gebed bij de opening van de Schriften 
V : Open ons hart 
       dat onze ogen open gaan voor U 
Zingen: Lied 319: 1 
 
Lezing: Ezechiël 37: 1, 4 - 5, 7a, 9 en 14 

 

Zingen: Psalm 142: 1, 2 en 4 
 
Lezing: Fragmenten uit Johannes 11:1-44 
 
Zingen: Psalm 142: 7 



 

Uitleg en verkondiging:  
Zij zullen horen hoe ik zing  
uw Naam en uw rechtvaardiging 
 

Orgelspel 
 
Zingen: 610: 1 t/m 6 
 
Dank- en voorbeden, afgesloten met het 
Onze Vader 
 
Aankondiging collecte en bloemengroet  
 
Slotlied: 600: 1, 3 en 4 
Op de melodie van lied 791  
‘Liefde eenmaal uitgesproken’’ 
 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Gespeeld wordt: Actus tragicus. ‘Gottes 
Zeit ist die allerbeste Zeit’  van J.S. Bach 
. 
 
We blijven nog even zitten en luisteren naar 
het orgelspel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verrijzenis van Lazarus 
 
 

Collectes:  
1.  Werelddiaconaat – 40dagentijd 

Bangladesh – kansen creëren voor 

jongeren  

In Bangladesh is de werkloosheid onder 
jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat 
veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld 
een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen en worden daarvoor jongeren uit 
India aangetrokken. Kerk in Actie gaat 
samen met een lokale partnerorganisatie- 
300 jongeren naar werk begeleiden. 
Zij zullen een leer-werktraject volgen, 
bijvoorbeeld als elektricien of 
computerspecialist, en krijgen daarnaast 
training in ondernemersvaardigheden, zodat 
zij een eigen bedrijf 
kunnen starten. 

 
 

 

 
 
 

2.Kerkhuishouding 

   Verwarming kerkgebouw 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

We wensen u een goede week! 


