
Grote of Barbarakerk Aanvang: 10.00 uur 

 
 
 
 

Orde van dienst 
 

26 maart 2023 
 

Judica ('Spreek recht') 
 

Vijfde zondag van de 40-dagentijd 
 
 
 
 
 
 
 

VIJF OVER TWAALF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorganger: ds. Henk Hortensius 
Medewerker van dienst: Carla Bulsing  
Lector: Daniël Jumelet 
Organist: Marijn Slappendel 
Met medewerking van leden van de Barbaracantorij  
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel:  'Präludium und Fuga in a-moll' BuxWV 153 van D. Buxtehude  
 
Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 
Aanvangslied: Psalm 25a  
 
Bemoediging en Drempelgebed: 
 Lied 291d   (partij I: cantorij, partij II: allen) 
 
Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
We gaan zitten 
 
Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld. 
 Kyrielied: Lied 561: 1, 2 en 4 
 
Bij de liturgische bloemschikking: 
 Cirkel vol – ogenschijnlijk dode bloemen – zijn levende herinneringen 
 liefde voor jou. 
 
Moment met de kinderen   
 

De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst 
 
DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Lied: 'Kom ons in woorden tegemoet'  (tekst: René van Loenen, Marijn Slappendel) 
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 2 Kom ons in woorden tegemoet, 4 Kom ons in Christus tegemoet. 
  woorden van barmhartigheid,  Mensenzoon en Morgenster, 
  van ontferming – bitterzoet,  zet ons leven in de gloed 
  God van liefde.  van uw liefde. 
 
 3 Kom ons in woorden tegemoet, 
  woorden van zachtmoedigheid, 
  heilzaam als een vredegroet, 
  God van liefde. 
 
Evangelielezing:  Johannes 11: 1-21   (NBV 21) 
 

1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus 
Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met 
haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3De zussen stuurden 
iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen 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.’ 5Jezus hield veel van Marta en haar zus, en van Lazarus. 
6Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar 
Hij was. 7Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8‘Maar 
rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch 
weer naartoe?’ 9Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt 
niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 10maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat 
hij geen licht heeft.’ 11Nadat Hij dat gezegd had zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is 
ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ 12De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel 
beter worden, Heer.’ 13Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat 
hij gestorven was. 14Toen zei Hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15en om jullie ben Ik 
blij dat Ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem 
toe gaan.’ 16Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij 
maar gaan, om met Hem te sterven.’17Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus 
al vier dagen in het graf lag. 18Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van 
ongeveer vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen 
om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta hoorde dat Jezus 
onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: 
‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 

 

Lied: 837: 1 (allen), 2 (cantorij), 4 (allen) 
 
Evangelielezing: Johannes 11: 22-44   (NBV 21) 
 

22Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal 
uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag 
zal opstaan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal 
leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. 
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Geloof je dat?’ 27‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de messias bent, de Zoon van God die 
naar de wereld zou komen.’ 
28Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De meester is er, 
en Hij vraagt naar je.’ 29Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30die nog niet in 
het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen. 31Toen de 
Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, 
liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te 
weeklagen. 
32Zodra 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!’ 33Jezus zag hoe 
zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen 
34vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 
35Jezus begon te huilen, 36en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ 
37Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch 
ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar 
het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ 
Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40Jezus zei 
tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen 
haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij 
hebt verhoord. 42U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze 
mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep Hij luid: 
‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De dode kwam tevoorschijn, 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.’ 

 
Lofprijzing: Lied 339G (staande – 1x voorgezongen door de cantorij) 
 WOORDEN VAN LEVEN, EEN WEG OM TE GAAN 
 JEZUS MESSIAS 
 
Overdenking 
 
Orgelspel:  'Herzlich tut mich verlangen' van J.G. Walther   
 
 
BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 
Belijdend lied: 818: 1 (cantorij), 2 (allen)  (staande) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 

(De voorbeden worden telkens beantwoord met lied 368d, 'Houd mij in leven…') 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
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Collecten: 1. Project Kerk in Actie Moldavië     (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor de kerkdienst 
 
Slotlied: 845   (staande) 
 
Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 
Orgelspel:  'Cornet Voluntary' van H. Heron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 
* Voor de bijdrage aan de collecte van deze week kunt u gebruik 

maken van Scipio-App. U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
rekeningnummer NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie 
Protestantse Gemeente Culemborg onder vermelding van 
‘kerkdienst 26 maart 2023’. U kunt ook gebruik maken van de QR-
code die hiernaast is afgebeeld. 

 In beide laatste gevallen is de verdeling: 60% voor Kerk in Actie, 
Moldavië en 40% voor de kerkdienst en ons kerkenwerk. 

 
* Woensdagavond 29 maart is er weer vastenmaaltijd en aansluitende Vesper in de  
 R.K. Barbara, maaltijd: 18:00 uur, vesper: 18:45 uur. 


