
 
Zondag 26 maart 2023 

 vijfde van de veertig dagen 
 

Het leven breekt open  
en vult zich  

met uitzicht op morgen 
 

(bij de liturgische vormgeving) 
 

Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
 
‘Onze hulp…’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 
 
vrouwen: 
Onze hulp in de Naam 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
mannen: 
Die sprak er zij licht, 
die zag dat het goed was. 
Die nooit laten varen het werk van zijn handen. 
 
Herhaling van het geheel: allen  

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie e-leison. 

(Jan Pasveer) 
… gebedsstilte, die overgaat in het… 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘God roept de mens op weg 
te gaan’: lied 542 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Ezechiël 37,1-14 
 
Lied: ‘Zo dor en doods’: lied 610 in beurtzang: 1 en 6 allen, 
2 en 4 mannen, 3 en 5 vrouwen 
Evangelielezing: Johannes 11,1-4.17-44 
 
Lied: ‘Als Jezus ver is…’ (t. Michel van der Plas, m. Henk 
Aalbers/gezang 5; De man van Nazareth p.66) 
 
1. Als Jezus ver is ben ik dood 
wordt ik gemist, ben ik alleen, 
komt in mijn nacht, mijn armoe bloot 
en lijkt mijn leven wel van steen… 
Als Jezus roept, roept hij mijn naam, 
brengt hij mijn leven aan het licht, 
is hij de zon die ik beaam, 
krijgen mijn ogen weer gezicht. 
 

2. Hij weet het zelf, altijd, en hij 
is naar mij onderweg, altijd; 
ik moet er zijn, hij zoekt naar mij, 
zijn lieve mens om wie hij schreit. 
Ik roep u Jezus in mijn nacht, 
ik roep u arm en bloot en kil, 
u bent de God op wie ik wacht, 
u bent het leven dat ik wil. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Soms even’ (t. Huub Oosterhuis, m. Straatsburg 
1545; Gezangen voor liturgie 571)  
 
1.Zijn alsof niet: hart blind geboren, 
oor dat geen woord verstaat, 
hand die niet doet, mond dichtgevroren, 
ik dat niet opengaat. 
De dood gezocht. De nacht verwensen 
waarin wij zijn ontwaakt: 
zijn alsof nooit, alsof niet mensen 
voor mensen zijn gemaakt. 
 
2. Zijn alsof toch, op hoop van zegen: 
een hand die handen groet. 
Alsof een mens mag overleven, 
wel sterft maar niet voorgoed. 
Ooit even waar te zijn, ontkomen 
aan klacht en troost en schijn: 
ontwaken, licht geraakt genomen, 
gekend zoals wij zijn. 
 
3. Zijn - en dat niets mij ooit kan scheiden 
van God die in mij leeft. 
Onschendbaar zijn, onnoembaar lijden, 
en niets dat reden geeft 
en niemand die mijn hoop rechtvaardigt, 
en niemand weet van mij 
dan Gij alleen die in mij ademt. 
Mijn levensdag ben Jij. 
 

gebeden en gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Open mij … (Job de Bruijn) 
 
Open mij met mijn licht en mijn donker. 
 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied: ‘Roep ons allen…’ staande 
(t. Paul Begheyn, m. Hernhutterse melodie, 18e 
eeuw/Tussentijds 5; Zingend Geloven VI,78) 
 
Roep ons allen, Heer, naar buiten 
uit het graf en uit de pijn. 
Laat uw liefde ons omsluiten, 
dat wij steeds geborgen zijn. 
 
 



Heeft de dag geen twalef uren? 
Waar het licht komt, wijkt de nacht. 
God verstaat wat wij verduren, 
want wij zijn van zijn geslacht. 
 
Wie in hem gelooft zal leven, 
Hij is de verrijzenis. 
Daarom blijven wij verweven 
met hem die de toekomst is. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 
Amen 
 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. De koffie mag overal in de kerkzaal en door 
het hele gebouw worden opgedronken. Laten we erop 
blijven letten dat we elkaar de ruimte geven. 
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De collectes zijn bestemd voor het Leger des Heils en voor 
de beeld- en geluidsinstallatie. Bijdragen van de kinderen 
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Informatie over de kaarten leest u in de nieuwsbrief. 
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt u in de 
Rondom. 
 
 
 


