
 
Zondag 20 februari 2022 

zevende na Epifanie 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Altijd Aanwezige’ (t. Simone Huisman, m. 
Tom Löwenthal; Nieuw LiedFonds)  
1e keer zangers, 2e keer allen: 
 
Altijd Aanwezige 
cirkel en kern van mijn leven 
jij trekt aan en omhult. 
Ruimte van liefde nodig mij uit 
om binnen te gaan. 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
 de heilige Schrift 
 
Voor de jongste kinderen (en voor oudere, die mee 
willen) is er kinderdienst; ze mogen het licht komen 
halen. 
 
Gebed van de zondag = ‘Heel het duister is vol van 
luister’: lied 139d (t. Psalm 139,12, m. Jacques Berthier) 
1 x zangers, 2 x allen 
 
Heel het duister is vol van luister door uw licht, 
de nacht is als de dag net zo helder. 
 
Evangelielezing: Johannes 11,28-44 
 
Acclamatie: ‘Wees stil en weet: Ik ben uw God’: lied 887 
(t. en m. anoniem, vert. red. liedboek)  
1 zangers, 2 + 3 allen 

1. Wees stil en weet: Ik ben uw God. (3x) 
2. Ik ben het die u helen zal. (3x) 
3. Op U vertrouw ik, goede God. (3x) 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Het lied van de opstanding’: lied 608  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen)  
 

1. De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
2. De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven! 
 

gebeden en gaven; 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven (door kinderen van de 
basiscatechese) 
 
Afscheid van Sienke Wolters als voorzitter van de 
kerkenraad 
 
 



In memoriam Bianca Beitler 
23 december 1964 – 7 februari 2022 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 
 

(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 
Zangen van zoeken en zien 353) 

 
De tafel wordt klaargemaakt: brood en wijn worden 
binnengebracht. De ambtsdragers wassen de handen. 
 
Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede u allen, 
allen  vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 
allen Als bloemen naar de zon!  
vg Dank aan de Levende, onze God! 
allen Wij willen God danken! 
 
Tafellied: ‘Op de avond toen de uittocht uit Egypte werd 
gevierd’: lied 395, 1 Intussen komen de kinderen uit de 
kinderdienst terug in ons midden. 
couplet 1 zangers, refrein allen: 
 
1. Op de avond, toen de uittocht 
uit Egypte werd gevierd, 
en de matse werd gebroken 
en de wijn werd ingeschonken, 
toen heeft Jezus aan zijn mensen 
een geheim geleerd: 
Refrein: 
Wij gaan rond met het brood, 
wij gaan rond met de wijn, 
want iedereen mag leven 
en vrolijk zijn. (2x) 
 
vg Want op die avond nam hij het brood, 

zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 

Vervolg tafellied: lied 395, 2 + 3 + 4 (allen) 
 
2. Op die avond van het paasfeest 
heeft hijzelf ons uitgelegd, 
dat het brood ons werd gegeven 
als een teken van zijn leven, 
dat hij uitdeelt aan zijn mensen, 

dat heeft hij gezegd. refrein 
 
3. Op die avond, toen de beker 
werd gezegend door de Heer, 
zei hij: wat jullie misdeden, 
dat is nu voorgoed verleden, 
je mag leven van vergeving, 
nu en telkens weer. refrein 
 
4. Op die maaltijd van het paasfeest, 
op de avond voor zijn dood 
zei hij: zelf zal ik er bij zijn 
op het feest waar jullie vrij zijn, 
op de maaltijd, die God aanricht, 
en dat feest wordt groot! refrein 
 
allen Onze Vader, die…  
 
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het 
brood uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine bekertjes 
wijn en druivensap uitgedeeld. Intussen luisteren we 
naar muziek. 
     allen gaan staan 
Zegen 
 
Beaming van de zegen = slotlied: ‘Dat je de weg mag 
gaan die je goed doet’ (t. Andries Govaart, m. Rien den 
Arend) 
 
Dat je de weg mag gaan die je goeddoet, 
dat je opstaat wanneer je valt, 
dat je mens mag worden in Gods ogen  
en die van anderen. 
Weet dat de aarde je draagt, 
dat je gaat in het licht 
en de wind je omgeeft. 
Dat je de vruchten van je leven proeft  
en gaat in vrede. 
      allen gaan zitten 
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 in de hal. Blijft u niet bij de koffietafel staan? 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. 
 

Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist/pianist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Nel van Rietschoten 
2e ambtsdrager: Gerwin Duine 
Diakenen: Lien Vogel en William Bouw  
Kinderdienst: Ellen van er Linden 
Lector: Feije Duim 
Welkom: Ineke Aukema 
Koster: André Lekkerkerker 



Beeld: Lieske Duim 
Geluid: Jan Baas 
Zangers: Willemien Schuurman Hess, Annahes Odink, 
Sienke Wolters, Harmen Lanser en Jouke de Jong 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
Meer informatie over bloemen, kaarten en collectes vindt u in 
de nieuwsbrief. 


