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Orde van dienst 5e zondag van de 40dagentijd  

op 26 maart 2023 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Niek Schuringa  

 
- Welkom en mededelingen 

 

Eerste lied: Psalm 43: 1 en 3 “O God, kom mijn geding beslechten” 
 

1.  O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
 

3.  O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en groet 
 

- Kyriëgebed, we beantwoorden elke bede met gesproken 
    “HEER, ONTFERM U OVER ONS” 
 

- Zingen: Projectlied “Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan”  
 

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
  
Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 

- Gesprek met de kinderen en de Verandercoach 
 

- De kinderen gaan naar de kinderkerk terwijl wij zingen:  
 

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” 
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- Lezing: Ezechiël 37: 1-14 (NBV) 
 

371Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij 
mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten 
omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen 
lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, 
kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, 
dat weet u alleen.’ 
4Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister 
naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie 
adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees op 
jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat 
jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 
7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een 
geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich 
aaneenvoegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er 
huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei hij 
tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de 
wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in 
deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik profeteerde zoals hij mij gezegd 
had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen 
op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 
11En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het 
zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is 
afgesneden.” 12Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn 
volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie 
naar het land van Israël terugbrengen. 13Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen 
beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat 
komen. 14Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal 
jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat 
ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 
 
- Korte toelichting op wat we zometeen horen 

Wij luisteren naar: “Dem Dry Bones” 
https://www.youtube.com/watch?v=HbWaBV6i2uM 
 

- Zingen: Lied 498: 1 en 2 “Betlehem, o uitverkoren stad” 
  

Ezekiel connected them bones, them dry bones  
Ezekiel connected them bones, them dry bones  
Ezekiel connected them bones, them dry bones  
I hear the word of the Lord  
 

Your toe bone connected to your foot bone  
Your foot bone connected to your ankle bone  
Your ankle bone connected to your leg bone  
Your leg bone connected to your knee bone  
Your knee bone connected to your thigh bone  
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Your thigh bone connected to your hip bone  
Your hip bone connected to your back bone  
Your back bone connected to your shoulder bone  
Your shoulder bone connected to your neck bone  
Your neck bone connected to your head bone  
I hear the word of the Lord  
 

Them bones, them bones gonna walk around  
Them bones, them bones gonna walk around  
Them bones, them bones gonna walk around  
I hear the word of the Lord  
 

Disconnect them bones, them dry bones  
Disconnect them bones, them dry bones  
Disconnect them bones, them dry bones  
I hear the word of the Lord  
 

Your head bone connected from your neck bone  
Your neck bone connected from your shoulder bone  
Your shoulder bone connected from your back bone  
Your back bone connected from your hip bone  
Your hip bone connected from your thigh bone  
Your thigh bone connected from your leg bone  
Your leg bone connected from your ankle bone  
Your ankle bone connected from your foot bone  
Your foot bone connected from your toe bone  
I hear the word of the Lord  
I hear the word of the Lord 

 
- Lezing: Johannes 11: 1-4 en 17-26 (NBV) 

 

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.’  
 
17Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 
18Betanië lag 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. 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. Geloof je dat?’ 
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- Zingen: Lied 837: 1, 2 en 4 “Iedereen zoekt U, jong of oud” 
 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
 

2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

4. Koning, uw rijk is zo nabij - 
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 
 

- Preek 
 

- Zingen: Lied 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”  
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

- Gebeden 
 

- Collecte aankondiging 
 

- Slotlied: “Ga nu heen in vrede” 
 



5  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zegen, beantwoord met: AMEN, AMEN, AMEN 
 


