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Orde van dienst  
op 6 februari 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Sita Hofstra 

viering Tafel van de Heer 
Pianiste: Freek Reistsema 

Koortje 
 

- Welkom en mededelingen 
 

- Eerste lied: Psalm 100: 1 en 2 
    

1.   Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 
 

2.   Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’ 
 

- Bemoediging en drempelgebed 
 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V: U die het licht tevoorschijn geroepen hebt, 

Allen:  open onze ogen, wees het licht in ons bestaan. 

V: Draag ons door de nacht van pijn en zorgen 

Allen: en reik ons woorden van hoop en uitzicht aan. 

V: U die ons wil opwekken uit de doodsheid en machteloosheid,  

Allen: kom ons tegemoet en wees ons Licht. 

 Amen. 
 

- Lied: Psalm 100: 3 en 4 
 

3.   Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 

4.  Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
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- Gebed om ontferming, elke bede beantwoord met het zingen van: 

 
 
 
 
 
 

- Glorialied: Lied 870: 1, 3 en 8 
 

1. Heilige God, geprezen zij 
uw komst door alles heen, 
uw woord van alle eeuwigheid 
dat tussen ons verscheen. 

 
3. Een ander trad in onze plaats, 

een mens tot ons behoud, 
geprezen zij de liefde Gods 
die ons zijn raad ontvouwt. 
 

8. Geprezen, God, uw wijs beleid, 
de omweg van uw woord, 
ver boven alle hoogten uit 
en alle diepten door. 
 

- Met de kinderen 
 

- Lied met de kinderen: ‘Wij zijn bij U gekomen’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De kinderen gaan naar de nevendienst 
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- Lezing: Johannes 11: 1-16 

 

Lazarus uit de dood opgewekt 
111Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en 
haar zuster 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 zusters 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 zuster, 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 betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om 
met hem te sterven.’ 
 

- Zingen: Lied 155: 1, 2 en 5 ‘Zijt Gij mijn God, ben ik uw mens nog, Here?’ 
 

1. Zijt Gij mijn God, 
ben ik uw mens nog, Here? 
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren, 
laat Gij mij over aan mijn lot? 

 
2. Geef toch een blijk 

van weten en vergeven! 
Ik roep U uit de diepten van het leven, 
de diepten van het dodenrijk. 
 

5. Ach Heer, geef licht 
wie viel in ongenade! 
Hoe lang vergeldt Gij ’t kwade met het kwade 
verhult Gij mij uw aangezicht? 

 
- Overweging 
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Zingen: Lied 215: 1, 4, 6 en 7 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
 

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 
die u Gods liefde doet verstaan 
als nieuw, nu gij door slaap en nacht 
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 

 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 

 

6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in ’t gebod 
brengt daag´lijks nader ons tot God. 
 

7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag 
als ons gebed U loven mag. 
 

- Aandacht voor de collecte: Powerpoint van Kerk in Actie 
 

- Orgelspel - De kinderen komen weer in de kerkzaal 
 

- Zingen: Lied 385 ‘De tafel van samen’ 
 

1. De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
Wij mogen komen eten 
en niemand wordt vergeten. 
De tafel van samen, de tafel is gedekt. 
’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt. 

 

2. Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood. 
Dit brood houdt ons in leven, 
door God is het gegeven. 
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood 
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood. 

 

3. De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar wordt de wijn geschonken 
en mondjesmaat gedronken. 
De tafel van samen, de tafel van het goed, 
daar vinden wij vrede, in overvloed. 
 

3. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest. 
Hier durven wij te dromen 
dat alles goed zal komen. 
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest 
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest. 
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- Voorbeden en stil gebed, afgesloten met het tafelgebed:` 
 
V: De Heer wil bij ons zijn 
A: Hij laat ons nooit alleen 
V: Hij denkt altijd aan ons 
A: Wij denken nu aan Hem 
V: Wij danken de Heer 
A: Dat is wat Hij verdient 
 
V: Ja, God, dat willen wij doen, 

wij willen U danken 
voor het leven en  de liefde die u geeft, 
en voor wat U nog geven zal, 
voor wat U beloofd heeft: 
dat het leven echt goed zal zijn, 
de hemel op aarde. 

 

Daarom danken wij U, 
wij noemen U heilig, 
en wij zingen voor U het lied 
dat altijd en overal, in hemel en op aarde 
voor U gezongen wordt: 
 

- Allen zingen:(melodie: Psalm 136) 
 

Loof de Heer, want God is goed, 
die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt – 
liefde die de dood verjaagt. 
 

Dank de Heer, die alles schiep  
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht, 
maakt ons vrij, toon ons uw kracht! 
 

V: Vooral danken wij U voor Jezus, 
want Hij heeft ons met woorden en daden laten merken 
hoeveel U van de wereld houdt, 
en hoeveel U ervoor over hebt, 
dat er troost zal zijn, 
en verzoening en vrede. 

 

Jezus had er in elk geval alles voor over. 
Tijdens zijn laatste maaltijd 
nam Hij een brood, dankte U, brak het in stukjes, 
en gaf het aan zijn vrienden, terwijl hij zei: 
Dit is mijn lichaam, voor jullie gebroken. 
Blijf dit doen om aan mij te denken. 
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Ook nam Hij toen een beker, dankte U, 
en liet de beker rondgaan, terwijl Hij zei: 
Drink daar allemaal maar uit, 
Want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
dat voor jullie vergoten wordt – 
zo breng Ik jullie Gods vrede. 
Blijf dit doen om aan mij te denken. 

 

Als wij daar nu aan denken, God, 
dan bidden wij U of U ons helpen wilt 
om te leven in de Geest van Jezus, 
de Heilige Geest. 

 

En zoals dit brood dat we samen delen 
gemaakt is uit een heleboel korenaren, 
die gemalen en gemengd en gebakken zijn, 
laat zo ook ons, allemaal verschillende mensen, 
samen gemeente van Jezus zijn, 
waar mensen eten vinden en troost, 
verzoening en vrede, 
vriendschap en vreugde. 

 

Wij bidden met de woorden die Jezus ons leerde: 
 

Onze Vader… 
 

 

- Tijdens het ronddelen zingen wij: 
Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 
 

1. Vier met alles wat in je is 
Christus’ dood en verrijzenis. 
Aan de tafel van brood en wijn 
wil hij tastbaar aanwezig zijn. 

 

2. Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 

- Lied 256 ‘Blijf met uw genade bij ons’ 
 

 Blijf met uw genade bij ons, 
Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister.  
 

 Blijf met uw genade bij ons, 
Heer, onze God. 
O, blijf met uw genade bij ons, 
licht in het duister.  
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Bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Herr Jesu Christ. 
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, 
Du treuer Gott. 
 

(melodie lied 103 E) (dit lied 3x) 
Prijs de Heer mijn ziel, 
en prijs zijn heil’ge naam. 
Prijs de Heer mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 
 

- Als iedereen brood en wijn heeft 
 

V: Lichaam van Christus, brood uit de hemel 
 

we eten het brood 
 

V:  Bloed van Christus, de wijn van het Koninkrijk 
 

we drinken de wijn 
 

- Dankzegging 
 

- Slotlied: ‘Behoed en bewaar U ons, lieve God’ (melodie: La paz del 
Señor) 

 

1.  Behoed en bewaar U ons, lieve God, 
wijs U ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn,   } 2x 
omgeef U ons met uw zegen.    } 2x 

 

2.  Behoed en bewaar U ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een menselijk gezicht } 2x 
nabij ons in donkere tijden.    } 2x 

 

3.  Behoed en bewaar U ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  } 2x 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.   } 2x 

 

4.  Behoed en waar U ons, lieve God, 
omgeef U ons met uw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  } 2x 
en zet ons op nieuwe wegen.    } 2x 
 

- Zegen 
 

- Collecte bij de uitgang 


