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  VOORBEREIDING 
  
Orgelspel - Symfonisch gedicht over Psalm 43  
 
Oefenen canon Van u is de toekomst (bladzijde 6) 
 
Welkomstwoord - door de ouderling 
 
Stilte voor persoonlijk gebed 
 
Allen gaan staan 
 
Psalm van de zondag - Psalm 43 uit ‘Zingen door de tijd’ 
 

  1. Verlos mij, Heer, van wie mij haten, 
      kom mij te hulp en doe mij recht. 
      Waarom heeft U mij nu verlaten? 
      Geen mensenhulp zal mij nog baten. 
      Een volk zo liefdeloos en slecht 
      bedreigt mij, red uw knecht.  
 
  2. Mijn God, waar bent U nu gebleven? 
      Ik kan toch altijd op U aan? 
      U heeft mij altijd in mijn leven 
      mij uw bescherming willen geven. 
      Waarom moet ik geheel ontdaan 
      in zwarte kleren gaan?  
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  3. Geef mij uw licht op al mijn wegen 
      en leid mij door uw waarheid, Heer, 
      naar Sions top zo hoog gelegen, 
      de woonplaats van uw heil en zegen. 
      Dan buig ik voor uw altaar neer, 
      breng U mijn dank en eer. 
 
  4. Mijn ziel, waarom het hoofd gebogen, 
      steeds zo onrustig, zo verward? 
      Zie maar op God met open ogen, 
      Hij is een God van mededogen. 
      Loof Hem, Hij geeft na al je smart 
      zijn vreugde in je hart.  
 
Bemoediging - door de ouderling:  
 

  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
         allen:  
 
 
 
 
Gebed op de drempel - door de ouderling: 
 

  Wij wachten op U, God, op uw licht, 
       dat verheldering brengt,  
       op uw woord, dat alles verandert.  
 

  allen: Open onze oren voor uw woorden van hoop,  
          open onze ogen voor tekenen van uw  
     aanwezigheid, open onze harten voor uw liefde. 
 

  neem van ons weg wat ons afhoudt van U,  
       vergeef waar we elkaar tekort hebben gedaan. Vul onze  
       harten en handen met goedheid.  
  Door Jezus Christus onze Heer, 
 

  allen: amen 
 
Allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming - afgesloten met:  
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  DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Groet - door de voorganger:  
 

  De Heer zij met u 
 
            allen:  
 
 
 

 
Bloemschikking -   
 

  “Uit liefde voor jou.”  Dit is het thema in de 40 dagen tijd. 
Elke week is er een schikking rond dit thema. 
Ook nu weer de krulhazelaar die symbool staat voor de liefde voor de 
ander wat geen recht pad is.  
De krans staat symbool voor het leven, zonder begin en zonder eind. De 
gedroogde strobloemen en gedroogde grassen herinneren aan het 
aardse leven. Groene grassen en roze tulpen verwijzen naar het leven. 
Het leven uit geloofsvertrouwen. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing uit het Eerste Testament - Ezechiël 37: 1-14 
 

  [1] Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn 
geest voerde mij mee en Hij zette mij neer in een dal vol beenderen.  [2] Ik 
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.  [3] De HEER 
vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik 
antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’  [4] Toen zei Hij: ‘Profeteer, 
en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van 
de HEER!  [5] Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem geven zodat 
jullie tot leven komen.  [6] Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien 
en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven 
komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.”’ 
     [7] Ik 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.  [8] Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe 
er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet.   
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[9] Toen 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.”’  [10] Ik 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. [11] En 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.”  [12] Profeteer 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 brengen.  [13] Mijn volk, als Ik je graven open en 
jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben.  [14] Ik 
zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, Ik zal jullie in je 
eigen land laten wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben. Wat Ik 
gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 
 
Zingen - Lied 686: 1, 2 - De Geest des Heren heeft  
 
Evangelielezing - Johannes 11: 32-44 
 

  [32] Zodra 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!’  [33] Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren 
weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen  [34] vroeg Hij: ‘Waar hebben 
jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’  [35] Jezus begon 
te huilen,  [36] en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem 
gehouden!’  [37] Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde 
geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’  [38] 
Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor 
de opening.  [39] Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: 
‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’  [40] Jezus zei tegen haar: ‘Ik 
heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’  [41] Toen 
haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat 
U Mij hebt verhoord.  [42] U 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.’  [43] Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’  [44] De 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.’ 
 
Zingen - Lied 686: 3 – De Geest die ons bewoont verzucht 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel - Duetto in a-moll - J.S. Bach  
 
Zingen - Lied 611: 1, 2 – Wij zullen leven, God zij dank 
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  AFSCHEID AFTREDENDE AMBTSDRAGER 
 
Afscheid van ouderling-kerkrentmeester Jan Poelstra 
 
Zingen - Lied 134b uit ‘Psalmen anders’  melodie Psalm 134 
 

1. Allen die God ten dienste staan, 
zegen, bezing zijn grote Naam! 
Vul uw gebeden dag en nacht 
met lof en dank, aan Hem gebracht! 
 
2. Ga nu in vrede, ga op weg, 
die grote Naam op u gelegd, 
een zegen die uw voeten richt 
en vanuit Sion u verlicht. 
 
  GEBEDEN EN GAVEN 
 
Aandacht voor Amnesty International 
 
Mededeling met oog op het gebed 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 
Onze Vader verborgen - Lied 303 uit ‘Zangen voor zoeken en zien’ 
 

Solo  
Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen  
tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  
 

 
 allen:  
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3. Die elk van ons tot leven riep, 
de hemel en de aarde schiep: 
dat wij door Hem gezegend zijn, 
zo voor elkaar tot zegen zijn. 

waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
 

Doof de hel in ons hoofd   
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  



Aankondiging van de collecten -  1. Kerk in Actie / Bangladesh 
      2. Kerk 
 

      Toelichting op blz. 7 
 
  ZENDING EN ZEGEN 
 
Allen gaan staan 
 
Slotlied - Lied 976 – Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 
 
Zegen 
  allen:  
 
 
 
 
 
 
Orgelspel - Praeludium und Fuge in a-moll - J.S. Bach / J.C. Kittel  
 
 
 
Toelichting op de muziek: 
De orgelbewerkingen van vandaag zijn van de hand van Bach en/of diens 
leerling Kittel. Het slotstuk komt uit de zgn. acht kleintjes. Beide bewerkingen 
zijn geschreven in de a-mineur toonsoort, passend bij de ingetogenheid en 
soberheid van de veertigdagentijd. Het duet komt uit de zgn. Clavierübung III 
en vormt daar samen met de 3 andere duetten een bijzondere set van duetten 
geschreven voor vermoedelijke huiselijk, liturgisch gebruik. Gespeeld op de 
prestant van het hoofdwerk krijgt het werk een sereen karakter, meditatief na 
de verkondiging.  
 
Toelichting bij de eerste collecte: 
Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren (werelddiaconaat)  
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen 
hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op 
de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 
opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk 
te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 
300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, 
reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, 
kleermaker, goudsmit of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in 
ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar 
werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten. Met uw 
bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in 
Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank!  
 
Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken :  Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
           Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  
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MEDEDELINGEN: 
 
Kerkelijk Bureau 
Aanstaande woensdag, 29 maart, is het Kerkelijk Bureau gesloten. 
 
Meditatie in de 40-dagen-tijd 
Iedere maandag in de 40-dagen-tijd, van 27 februari tot en met maandag 3 
april van 19.30 -20.30 uur is er meditatie-tijd in de Grote Kerk. 
Iedereen is welkom voor een uurtje stilte en bezinning.  
Ook als je maar één maandag-avond mee kunt doen: welkom! 
 
Stamtafel op 31 maart.  
In het café of brasserie is de stamtafel  de plek waar regelmatige bezoekers 
aanschuiven om zaken van het leven bespreken.. Hij staat klaar iedere laatste 
vrijdag van de maand in de Grote Kerk. Nu is de kerk geen café, maar de kerk  
is wel een uitgelezen plek om met elkaar over de uitdagingen van deze tijd te 
praten en elkaar te ontmoeten. We spreken met elkaar over de uitdagingen die 
dagelijks in het nieuws en in ons persoonlijk leven op ons af komen. Het zijn 
bijzondere en levendige ontmoetingen. Als u aanwezig bent mag u een 
onderwerp inbrengen en toelichten. U mag het ook van te voren bij mij 
opgeven. 
We komen weer bij elkaar in de Grote kerk op vrijdag 31 maart om 
10.00uur en sluiten af rond 11.30uur  Er is koffie en thee. Een van de 
predikanten is ook aanwezig. Wees welkom. Uw gastheer is Wim van der Ven
(wven60@gmail.com), telefoon: 0623669616. 
 
Zaterdag 8 april 2019, 19.00 uur - “Vuur op de Parade”  
Op paaszaterdag 8 april a.s. vindt op de Parade voor de Sint Jan in ‘s-
Hertogenbosch de tweede live editie plaats van “Vuur op de Parade”. Dit één 
uur durende evenement start om 19:00 uur en is bedoeld voor alle bewoners 
van Den Bosch en omstreken. Voor deze tweede live editie is een afwisselend 
programma samengesteld dat mensen verbindt rondom een inspirerend 
verhaal, afgewisseld met zang en dans. Natuurlijk zal het paasvuur niet 
ontbreken. Dit zal worden ontstoken door Bisschop G. de Korte. Traditiegetrouw 
zullen vertegenwoordigers van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen 
in ’s-Hertogenbosch aanwezig zijn om een kaars te ontsteken, die zij vervolgens 
mee zullen nemen naar hun eigen paasviering elders in de stad. 
 
Gastendag 
Op zaterdag 15 april wordt in de Grote Kerk de Gastendag gehouden. U bent 
vanaf 9.30 uur welkom voor een kopje koffie/of thee. Om 10.00 uur wordt de 
dag geopend met een viering van woord, gebed en samenzang olv. ds. Ruud 
Stiemer en op de vleugel begeleid door ds. Henk van Tilburg. Aansluitend zullen 
we kijken naar een voorstelling van zandkunstenares Helene Wieringa. Zij 
beeldt het verhaal van de Emmaüsgangers uit. Daarna is er gelegenheid om bij 
te praten onder het genot van een hapje en drankje. Jochem de Goei zal 
gedurende de ochtend op de vleugel tweemaal een muzikaal intermezzo 
verzorgen. Na de warme maaltijd zingen we liederen onder begeleiding van ds. 
Henk van Tilburg. Rond 13.30 uur sluiten we de dag af. U bent van harte 
welkom. U kunt zich opgeven bij het Kerkelijk Bureau tel 073-6139740 of 
bij Jelske Faber 06-49994865. We zoeken tevens een aantal mensen die op 
deze dag willen meehelpen met het serveren van koffie, thee enz. Ook zoeken 
we mensen die onze gasten ophalen en later weer thuisbrengen. Help jij mee? 
Laat het weten aan Jelske  jfb@home.nl 


