Viering 29 maart 2020 (Online-viering vanwege de Coroanacrisis)
- Welkom
VOORBEREIDING
- Stilte en kaars
- Muziek: Aus der Tiefe rufe ich, C.P.E. Bach (1714-1788) naar Psalm 130 (1)
“Uit de diepten heb ik u, Ene, geroepen”
- Op de drempel – lied van verwachting: lied 130: 3
- Bemoediging en groet
- Kyriëgebed “Uitgesproken” met beeld (t& m: Wessel Westerveld)

Roger Wagner: Lazarus
WOORD
- Lezen uit Johannes 11 (Naardense Bijbel)
1 Maar er is iemand ziek geweest:
Lazarus, uit Betanië,
uit het dorp van Maria
en haar zuster Marta.
2 Maar het is (de) Maria geweest
die de Heer heeft gebalsemd met mirre
en zijn voeten heeft afgeveegd
met haar haren
wier broer Lazarus ziek is geworden.
3 Dan zenden de zusters bericht aan hem
en laten zeggen:
heer zie, hij wiens vriend gij zijt is ziek!
4 Maar als Jezus dat hoort, zegt hij:
deze ziekte is niet ten dode
nee, voor de verheerlijking van God,opdat door haar de zoon van God
zal worden verheerlijkt!
(…)

17 Als Jezus dan aankomt vindt hij hem
reeds vier dagen toevende in de gedenkplaats.
18 Maar Betanië is dicht bij Jeruzalem geweest,
op zo’n vijftien stadiën afstand;
19 maar velen uit de Judeeërs
zijn al aangekomen bij Marta en Maria
om hen te troosten over hun broer.
20 Zodra Marta dan hoort dat Jezus aankomt,
gaat zij hem tegemoet;
maar Maria is in het huis blijven zitten.
21 Dan zegt Marta tot Jezus:
heer, als u hier was geweest
zou mijn broer niet zijn gestorven;
22 ook nu weet ik:
wat u God ook zou vragen,
God zal het u geven!
23 Jezus zegt tot haar:
hij zal opstaan, je broer!
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24 Marta zegt tot hem: ik weet dat,
omdat hij zal opstaan bij de opstanding
ten laatsten dage!
25 Jezus zegt tot haar:
ík ben
de opstanding en het leven;
wie gelooft in mij zal leven,
ook als hij sterft;
26 en al wie leeft en gelooft in mij
zal niet sterven tot in de eeuwigheid;
gelóóf je dat?
27 Zij zegt tot hem: ja, Heer,ík ben gaan geloven
dat u de Gezalfde bent,
de zoon van God die tot de wereld komt!
28 Dat gezegd hebbend gaat zij weg
en roept Maria, haar zuster.
Zachtjes zegt ze: de leermeester is er
en roept je!
29 Maar zíj, zodra ze dat hoort,
ontwaakt haastig,en is bij hem gekomen.
30 Maar Jezus is nog niet aangekomen
in het dorp
nee, hij is nog op de plaats geweest
waar Marta hem heeft ontmoet.
31 Als dan de Judeeërs
die bij haar in het huis zijn
en haar vertroosten,
zien dat Maria haastig opstaat
en naar buiten gaat,
volgen ze haar,
menend dat zij weggaat naar de gedenkplaats
om daar te weeklagen.
32 Zodra Maria dan aankomt
waar Jezus is geweest,
valt ze, als ze hem ziet,
voor zijn voeten neer en zegt tot hem:
heer, als u hier was geweest
zou mijn broer niet zijn gestorven!
33 Zodra dan Jezus haar ziet weeklagen,
en de Judeeërs
die met haar meegekomen zijn
ziet weeklagen,

bevangt woede zijn geest
en is alles in hem in verwarring.
34 Hij zegt: waar hebt ge hem gelegd?zij zeggen tot hem: heer, kom en zie!
35 Jezus breekt uit in tranen.
36 De Judeeërs hebben toen gezegd:
zie eens hoe bevriend hij met hem was!
37 Maar sommigen van hen zeggen:
was hij
die de ogen van de blinde heeft geopend
niet bij machte geweest
te maken dat híj niet was gestorven?
38 Dan komt Jezus,
wéér woedend, tot in het diepste van hem,
aan bij de gedenkplaats;maar het is een rotsholte geweest
en er lag een steenblok voor.
39 Jezus zegt: heft dat steenblok op!
De zuster van de overledene, Marta,
zegt tot hem:
heer, hij riekt reeds,
want het is de vierde (dag)!
40 Jezus zegt tot haar:
heb ik je niet gezegd
‘als je gelooft zul je de glorie van God zien’?
41 Dan heffen ze het steenblok op;
maar Jezus heft de ogen naar omhoog
en zegt:
Vader, ik dank u
dat gij mij hebt gehoord;
42 maar ik wist dat ge mij altijd hoort,
echter, vanwege de schare die rondom staat
heb ik het gezegd,
opdat ze zullen geloven
dat gij mij hebt gezonden!
43 Als hij dat heeft gezegd
schreeuwt hij uit met grote stem:
Lazarus, hierheen, naar buiten!
44 En de gestorvene kómt eruit,
de voeten en de handen
met windsels gebonden;
zijn gezicht is
met een zweetdoek ombonden geweest.
Jezus zegt tot hen:
maakt hem los en laat hem heen gaan!

- Muziek: Aus der Tiefe rufe ich, C.P.E. Bach (1714-1788) naar Psalm 130 (2)
- Overweging

- Muziek: Aus der Tiefe rufe ich, C.P.E. Bach (1714-1788) naar Psalm 130 (3)
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GEBEDEN EN GAVEN
- Gaven
De inzameling van 29 maart is voor de voedselbank. In deze verwarrende tijden heeft de
voedselbank moeite om hun cliënten van een goed en gezond pakket te voorzien. Wij willen graag
helpen, helpt u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken naar:
NL65 RABO 0373 7272 75 t.n.v. Protestantse Gemeente te Purmerend o.v.v. inzameling 29 maart
Voedselbank.
- Muziek. Tijdens deze muziek kunt u voorbeden appen naar 06 41046421 (nummer van de predikant)
- Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
WEGZENDING EN ZEGEN
- Zingen lied 607: 1,3 op de melodie van “Gelukkig is het land”
- Zegen

M.m.v.
ds. Wessel Westerveld,
musicus Peter Wagenaar,
Mirjam Ganseman (fluit en zang),
Pieter van der Kooij (lezing en zang) en
Tom Eulderink (techniek)

