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VOORBEREIDING 
muziek  
Mededelingen en aansteken van de 
tafelkaarsen  
 
Inleidende woorden (Petra en Gideon) 
 
Zingen: openingslied 217 vers 1 en 3 
 
Bemoediging 
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Groet 
De Eeuwige is met u  
Ook met u is de Eeuwige 
 
Drempelgebed 
Lied 328 
Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor 
U.  
Wij wachten op uw woord dat ons 
ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, 
stem ons af op uw stem, op uw stilte. 
Amen 
 
Zingen:   
antifoon 535f  
Psalm 43 vers 3 en 5  
antifoon 535f  
 
kyrie, een samenspraak van Petra en 
Gideon over wat we deze dagen als nood 
van de wereld ervaren afgesloten met een 
gezongen kyrie  
lied 301h  
 
Overgang naar de dienst van de Schrift 
DIENST VAN DE SCHRIFT  
Vooruitleg  
Lezing: Johannes 11 vers 1-44   

 
lector: Zo spreekt de Heer 
allen: Wij danken God 
 
zingen: lofprijzing 339a 
 
Uitleg en verkondiging  
Korte uitleg door Gideon met afbeelding 
van Vincent van Gogh 
 

 
Lazarus 
 
Tweespraak tussen Petra en Gideon over 
de lezing. 
 
Meditatieve muziek  
 
Zingen: Lied 848  
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
Herinnering aan de inzameling van de 
gaven  
 
dankgebed en voorbeden (acclamatie: lied 
368d)  
….. zo bidden wij U samen: 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding 
steeds weer zoeken mijn ogen naar U. 
 
stil gebed 
 



Onze Vader 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid. Amen.   
   
Zingen: slotlied: lied 416 
 
zending en zegen 
Amen 
 
Muziek  
 
 
 


