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Orde van dienst

Inleidend orgelspel over Psalm 25

Het lezen van de rouwbrief

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 10
HEER’, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest, bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt;
Leid mij in Uw waarheid; leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o Heer’!
’k Blijf U al den dag verwachten.

Hoed mijn ziel, en red z’ uit noden;
Maak mij niet beschaamd, o HEER’!
Want ik kom tot U gevloden;
Laat d’ oprechtheid meer en meer,
Met de vroomheid, mij behoên;
’k Wacht op U in mijn ellenden.
Laat Uw hand in tegenspoên
Israël verlossing zenden.

Gebed 

Schriftlezing: Johannes 11 vers 25-44
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal 
leven, al ware hij ook gestorven;
26 En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. 
Gelooft gij dat?
27 Zij zeide tot Hem: Ja Heere; ik heb geloofd dat Gij zijt de Christus, de Zone 
Gods, Die in de wereld komen zou.
28 En dit gezegd hebbende, ging zij heen, en riep Maria, haar zuster, heimelijk, 
zeggende: De Meester is daar en Hij roept u.
29 Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot Hem.
30 (Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar Hem 
Martha tegemoetgekomen was.)
31 De Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroostten, ziende Ma-
ria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het 
graf, opdat zij aldaar wene.
32 Maria dan, als zij kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel aan Zijn voeten, 
zeggende tot Hem: Heere, indien Gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder 
niet gestorven.
33 Jezus dan, als Hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen, ook we-

nen, werd zeer bewogen in den geest en ontroerde Zichzelven,
34 En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heere, kom en zie 
het.
35 Jezus weende.
36 De Joden dan zeiden: Zie hoe lief Hij hem had.
37 En sommigen uit hen zeiden: Kon Hij Die de ogen des blinden geopend heeft, 
niet maken dat ook deze niet gestorven ware?
38 Jezus dan wederom in Zichzelven zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf; en 
het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd.
39 Jezus zeide: Neemt den steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide 
tot Hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft vier dagen aldaar gelegen.
40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid 
Gods zien zult?
41 Zij namen dan den steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen 
opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U dat Gij Mij gehoord hebt.
42 Doch Ik wist dat Gij Mij altijd hoort; maar om der schare wil die rondom staat, 
heb Ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat Gij Mij gezonden hebt.
43 En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stem: Lázarus, kom uit.
44 En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, 
en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ont-
bindt hem en laat hem heengaan.
45 Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden 
hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem.
46 Maar sommigen van hen gingen tot de farizeeën, en zeiden tot hen hetgeen 
Jezus gedaan had.

Tekst: Johannes 11 vers 43

’En als Hij dit gezegd had, riep Hij met grote stem: Lázarus, kom uit.’

Dankgebed

Zingen: Psalm 123 vers 1
Ik hef tot U, Die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En ’t oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij ’t oog op onzen HEER’, tot Hij
Ook ons genadig zij.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel over Psalm 123


