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Orde van dienst. 5e zondag 40 dagentijd 

Hurdegaryp 26 maart 2023 

 

Voorganger: Ds H Hiddink, Leeuwarden 

Orgel: Margrietha Zagema, Damwâld 
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Mededelingen en sStilte 

 

Lied 71: 1,6,8 

 

1.   Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 

begeef mij niet, o God, 

maak nimmer mij ten spot. 

Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 

verleen mij uw nabijheid 

en stel mij in de vrijheid. 

 

6.   Laat nu ik oud word mij niet vallen, 

mijn krachten nemen af, 

reeds delft men mij het graf. 

Ik hoor rondom de vijand brallen: 

Grijp toe, niets kan hem baten, 

want God heeft hem verlaten. 

 

8.   Maar ik blijf, Here, op U wachten 

en ik gewaag altijd 

van uw gerechtigheid. 

Uw heil is nooit uit mijn gedachten; 

want wat Gij mij kunt schenken 

is meer dan ik kan denken. 
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Votum en Groet 

 

Als drempelgebed Lied 941 

 

1. Waarom moest ik uw stem verstaan? 

Waarom, Heer, moet ik tot U gaan 

zo ongewende paden? 

Waarom bracht Gij / die onrust mij 

in ’t bloed is dat genade? 

 

2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 

al ’t oude en vertrouwde? 

O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 

niet eens mijzelf behouden? 

 

3. Want ik zie voor mij kruis na kruis 

mijn weg langs en geen enkel huis 

waar ik nog rust zou vinden. 

Kom ik zo echt / bij U terecht, 

ben ik wel uw beminde? 
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4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 

dat het zo goed is, dat die weg 

ook door uw Zoon gegaan is, 

en dat uw land / naar alle kant 

niet ver bij mij vandaan is. 

 

 

 

Gebed om ontferming en om  

de leiding van Gods heilige Geest. 

 

 

 

 

Verhaal van en voor de kinderen  

door de leiding van Jong Perspectief 

 

 

Lied  via Youtube 



 

 

5 

 

 
 

 



 

 

6 

 

 

Projectlied ‘Verander je mee?’ 

(kinderen gaan naar Jong perspectief) 

 

 

Verander je mee? 

 

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 

Met de verhalen van het goede leven 

zal God ons hoop en licht en liefde geven. 

Vier met ons mee dat alles anders kan. 

 

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 

Kom met geluk, en kom ook met je vragen. 

God wijst de weg in deze veertig dagen. 

Open je ogen,zorg dat jij het ziet! 

 

 

Schriftlezing: Ps. 130 
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Zingen: Lied 130A:2 

 

2.  Ik hoop op God de Heer en wacht 

het woord dat Hij zal spreken. 

Al loopt het naar de middernacht, 

ik volg zijn heilig teken. 

Mijn hart is in de donkerheid 

een wachter die het licht verbeidt, 

een wachter op de morgen. 

 

1Thes. 4:13-14 

 

Lied 130A: 3 

 

3.   Hoop, Israël, op God de Heer 

die rijk is aan genade. 

Want Hij verlaat u nimmermeer, 

al kiest gij ook ten kwade. 

Hij leidt u door de woestenij 

en maakt gans Israël eens vrij 

van ongerechtigheden. 
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Joh.10:27-32+40 + Joh.11:1-17 +53 

 

Lied 547:1,2,5,6 

 

1.   Met de boom des levens wegend op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

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, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

5.   Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

6.   Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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Verkondiging 

 

 

Lied 575:1,3,6 

 

1. Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

3. Die gewillig waart ten dode, 

in het duister van de pijn 

U ten offer hebt geboden, 

hoe verlaten moest Gij zijn, 

troosteloos aan ’t kruis gehangen 

opdat wij uw troost ontvangen. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 
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6. Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

 

 

Dankgebed  

 

 voorbeden  

 

Gebed des Heren 

 

 

Collecte 
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Lied 574:1,3 

 

1.   Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 

in de nacht der nachten streed U onze strijd, 

U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

3.   Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 

U verbreekt het donker, alles is volbracht; 

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 

één van ziel en levend bij uw heilig woord. 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

 

 

 

 

Zegen (met gezongen ‘amen’) 

 

 


