
 
 
 

Liturgie 
voor de Oecumenische viering op 29 maart 2020. 

 
De vijfde zondag van de 40 dagentijd -  

“Judica” / “Doe mij recht” (naar Psalm 43: 1). 
 

Deze viering van Woord en Gebed wordt  
gehouden in de O.K. kerk  

te Egmond aan Zee, 
en wordt uitgezonden via RTV 80, om 10.00 uur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers: Dominee Saskia Ossewaarde 
                       Pastoor Rudolf Scheltinga 
Lezer:             mw. Lida Franse 
Organist:        dhr. Gert-Jan Mostert 
 
 
 
 
 
Welkom, Votum en Groet(Saskia) 
 



Openingslied: OKG 619 / NLB 536 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
3 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
4 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Kyrie ( 3 x met gebed). NLB 301k (Saskia) 
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1e Schriftlezing, Ezechiël 37: 1 – 14 (Lida) 
 
Een dal vol beenderen 

37 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. 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.”’ 
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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 aaneen 
voegden. 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. 

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.” 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.”’ 

 
 
 
 
 
1e Antwoordpsalm: OKG 275 / NLB 126a 
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De coupletten worden gezongen door Rudolf, 
en het refrein door Saskia en Lida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e Schriftlezing, Romeinen 8: 8 – 11 (Lida) 
Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet 
behagen. 9Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de 
Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die 
zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort 
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Christus ook niet toe. 10Als Christus echter in u leeft, 
bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest 
schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen 
bent aangenomen. 11Want als de Geest van hem die 
Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die 
Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend 
maken door zijn Geest, die in u leeft.  

 

 
2e Antwoordpsalm: OKG 275 / NLB 686: 3 
 
De Geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 
 
 
 
 
Evangelie naar Johannes 11: 1 - 44 
 
 

Lazarus uit de dood opgewekt 

11 Er 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 
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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.’ 

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 
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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?’ 27‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, 
de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 

28Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster 
Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar 
je.’ 29Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus 
toe, 30die nog niet in het dorp was, maar op de plek 
waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31Toen de 
Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, 
Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar 
aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar 
te weeklagen. 

32Zodra 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!’ 33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren 
weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep 
bewogen 34vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem 
neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, 
Heer.’ 35Jezus begon ook te huilen, 36en de Joden 
zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37Maar 
er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde 
geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus 
kunnen voorkomen?’ 38Ook dit ergerde Jezus. Hij liep 
naar het graf, een spelonk met een steen voor de 
opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster 
van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier 
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dagen!’ 40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd 
dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen 
haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: 
‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42U verhoort 
mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die 
mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij 
gezonden hebt.’ 43Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar 
buiten!’ 44De 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.’ 

45Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en 
gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in 
hem. 46Maar enkelen gingen naar de farizeeën om hun 
te vertellen wat Jezus gedaan had. 47Daarop riepen de 
hogepriesters en de farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat 
moeten we doen? Deze man doet veel 
wondertekenen, 48en als we hem zijn gang laten gaan, 
zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de 
Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk 
vernietigen.’ 49Een van hen, Kajafas, die dat jaar 
hogepriester was, zei tegen de anderen: ‘Jullie begrijpen 
het niet! 50Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat 
één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele 
volk verloren gaat.’ 51Dat zei hij niet uit zichzelf: als 
hogepriester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus 
zou sterven voor het volk, 52en niet alleen voor het volk, 
maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te 
brengen. 53Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem 
zouden doden. 
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 54Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar 
op, maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, 
naar de stad Efraïm. Daar bleef hij met zijn leerlingen. 
 
 
Acclamatie na evangelielezing OKG 304 / NLB 339a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preek 

(Rudolf) 
 
Orgelspel (Gert-Jan) 
 
 
Zingen Lied, NLG 377: 1, 4, 7 
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4 
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom 
7 
Zoals ik ben: dat ik Uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor Uw troon beaam – 
o Lam van God, ik kom. 
 
Voorbeden met acclamatie: OKG 317 / NLB 367e (Saskia) 
 
 
 
 
Onze Vader 
 
Zegen (Saskia) 
 
Slotzang, OKG 608 / NLB 538,   
                                          (melodie:”Ik wil mij gaan vertroosten,”) 
1 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
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2 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is komen uit het water 
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden, 
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode, 
een mens in wind en vuur. 
 
3 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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