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Orgelspel  
 
Mededelingen namens de kerkenraad  
 
Zingen Psalm 25a: vers 1 
 

Mijn ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  

Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  

Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen  
in ’t duister van de tijd.  

 
Voorbereiding  
 
Bemoediging en groet  
 
Aansteken paaskaars  
 
Stilte  
 
Drempelgebed en kyrie  
 
Zingen Psalm 25a: vers 2  
 

Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  

dat ik opnieuw gestadig  
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kan gaan in ’s levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  

heb ik op U gezet,  
mijn ogen zijn gevestigd  

op U, tot Gij mij redt.  
 

Dienst van het Woord  
 
Inleiding op de lezingen  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest  
 
Lezen: Jesaja 53: 1-11a 
531Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan 
wie is de macht van de HEER geopenbaard 2Als een 
loot schoot hij op onder Gods ogen als een scheut uit 
dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste 
iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was 
een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd 
was, een man die zijn gelaat voor ons verborg en 
door ons werd verguisd en geminacht. 4Maar hij was 
het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich 
nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door 
God geslagen en vernederd.5Om onze zonden werd 
hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf 
die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen 
gaven ons genezing.6 Wij dwaalden rond als 
schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de 
wandaden van ons allen liet de HEER op hem 
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neerkomen.7Hij werd mishandeld, maar verzette zich 
niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat 
naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij 
haar scheerders deed hij zijn mond niet open. 8Door 
een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. 
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij 
werd verbannen uit het land der levenden, om de 
zonden van mijn volk werd hij geslagen.9 Hij kreeg 
een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij 
de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, 
nooit bedrieglijke taal gesproken. 10Maar 
de HEER wilde hem breken, Hij maakte hem ziek. Hij 
offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn 
nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn 
toedoen slaagde wat de HEER wilde. 11Na het lijden 
dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met 
kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar 
verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op 
zich. 

Zingen lied 852  
1. U komt mij, lieve God,  

zo nederig nabij,  
in dagen van gemis  

en moeite vindt U mij.  
 

2. U daalt het duister in,  
U deelt mijn angst en pijn,  

zo dodelijk bedroefd  
als maar een mens kan zijn,  
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3. een man van smarten die  
ter aarde valt en schreit,  

een lotgenoot, een vriend,  
o Heer die bij mij zijt,  

 
4. ik bid U, laat het licht  

dat doorbrak in uw smart,  
de zon die Pasen heet,  
ook dagen in mijn hart.  

 
Lezen Lucas 13: 1-9  
131Er waren op dat moment ook enkele mensen 
aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van 
wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun 
offerdieren. 2Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die 
Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere 
Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan 
hebben? 3Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet 
tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze 
omkomen. 4Of die achttien die stierven doordat de 
Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij 
schuldiger waren dan alle andere mensen die in 
Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als 
jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo 
sterven als zij.’ 6Hij vertelde hun deze gelijkenis: 
‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant 
en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond 
geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie 
jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, 
maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put 
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alleen maar de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier 
zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de 
grond eromheen heb omgespit en hem mest heb 
gegeven. 9Misschien zal hij dan het komende jaar 
vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog 
omhakken.”’ 
 
Zingen lied 547: vers 1, 2 en 3  
 

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug  
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  

Refrein:  
Kyrie eleison, wees met ons begaan,  

Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.  
 

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal,  
dat de lieve vrede ons bewaren zal.  

Refrein  
 

3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,  
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 

Refrein  
 

Overdenking  
 
Orgelspel  
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Zingen lied 316: vers 1, 2 en 4  
 

1. Het woord dat u ten leven riep  
is niet te hoog, is niet te diep  

voor mensen die ’t zo traag beamen.  
Het is een teken in uw hand,  

een licht dat in uw ogen brandt.  
Het roept u dag aan dag bij name.  

 
2. Het is niet aan de overzij.  

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij  
de wijde oceaan bevaren,  

wie brengt van de overkant der zee  
de schat der diepe wijsheid mee,  

Die ’s levens raadsel kan verklaren?  
 

4. Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd,  

is in uw eigen hart geschreven.  
Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak vóór u ligt de weg ten leven.  

 
 
Dienst van de gebeden en gaven  
 
Voorbeden  
Stil gebed  
 
Onze Vader  
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Collectes  
 
1e rondgang: Kerk in Actie/Werelddiaconaat  
2e rondgang: Instandhouding kerkelijk gebouw  
 
Slotlied 978: vers 1 en 4  
 

1. Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  

het vaste land, de onzekere zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  

met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed  
Omdat de hemel mij begroet.  

 
 

Zegen  
 
Lied 425  
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
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Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 27 maart, 4e zondag 40-dagentijd,  gaat Ds. 
E. van Houwelingen  uit Hengelo  voor. U bent dan 
weer van harte uitgenodigd.  


