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Orde van dienst voor zondag 29 maart 2020 – Zondag Judica 
 
Voorganger: ds. Henriëtte Bouwman 
Ouderling: Aart Meutstege 
Techniek: Hans Zinger 
 
 
Welkom 
 
Luisteren naar: Lied 91a – Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
1.  Wie in de schaduw Gods mag wonen 
  hoeft niet te vrezen voor de dood. 
  Zoek je bij Hem om onderkomen – 
  dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
  God legt zijn vleugels van genade 
  beschermend om je heen als vriend 
  en Hij bevrijdt je van het kwade, 
  opdat je eens geluk zult zien. 
 
2.  Engelen zendt Hij alle dagen 
  om jou tot vaste gids te zijn. 
  Zij zullen je op handen dragen 
  door een woestijn van hoop en pijn.  
  Geen bange nacht zal je doen beven, 
  geen ziekte waar een mens van breekt. 
  Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 
 

3.  Geen duister zal je overvallen, 
  er is een licht dat eeuwig brandt. 
  Duizenden doden kunnen vallen, – 
  jij blijft geschreven in Gods hand. 
  God is een schild voor zijn getrouwen 
  die leven van geloof alleen. 
  Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
  van liefde om hun tranen heen. 
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Bemoediging en drempelgebed 
 
 
Luisteren: Lied 695: Heer, raak mij aan met uw adem  
 
1 Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 

 
2 Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 

 
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 

 
4 Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 
 
 
 
Maak heel wat is gebroken 
 
Gij die ons hebt geschapen 
uit aarde, adem, woord, 
die ons hebt uitgeroepen, 
beginakkoord. 
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refrein 
Maak heel wat is gebroken, 
herstel in ons uw leven, 
uw levenskracht. 
 
De schaduw, de verblinding, 
de koorts, de open wond: 
verzoen me en verbind mij, 
spreek mij gezond.  
Refr. 
 
Geef wie is uitgestoten, 
geborgenheid ontbeert 
een huis, een naam en warmte 
en alle eer.  
Refr. 
 
Het huis dat wij bewonen, 
ons lichaam in de tijd: 
geef vrede alle dagen, 
ook in de strijd.  
Refr. 
 

Lied 860  
 
 
Luisteren: Stil is de straat overal – bewerking van lied 1003 – van 
mijnkerk.nl  
 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
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Refrein: 
Komt er, God, een nieuwe morgen 
als een teken van uw trouw, 
worden wij bevrijd van zorgen? 
God, kom gauw. 
 

Klassen, kantoren zijn leeg. 
Thuis moeten werken of leren, 
hoe alles organiseren? 
Klassen, kantoren zijn leeg. 
refrein: 
 
Mensen zijn bang overal. 
Ieder op afstand gehouden: 
ben je niet ziek of verkouden? 
Mensen zijn bang overal. 
refrein: 
 
Mensen gebonden aan huis. 
Puzzels of brieven of boeken. 
Bellen, maar niemand bezoeken. 
Mensen gebonden aan huis. 
refrein: 
 
Veel in ons leven valt stil. 
Doorgaan en ’s nachts liggen malen: 
kan ik nog alles betalen? 
Veel in ons leven valt stil. 
refrein: 
 
Stil is de straat. Overal 
mensen in huizen verdwenen, 
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 
refrein: 
 
Lezen: Johannes 12: 20-30 
 
Overdenking 
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Luisteren:  Lied 625 – Groen ontluikt de aarde -  
 

1 Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan 
nu de zon de zaden roept om op te staan 
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood 
Liefde draagt als koren, halmen vol en groot. 
 

2 Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods 
Rest haar niets dan rusten in de harde rots? 
Diep in het graf is Hij de weg gegaan 
Van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan. 
 

3 Zaad van God, verloren in de harde steen 
en in ons hart, in doornen, vruchteloos alleen 
heen is de nacht, de derde dag breekt aan 
Liefde staat te wuiven als het groene graan. 

 
 
Mededeling van overlijden 
 
Dank- en voorbeden 
 Stil gebed 
 
Luisteren naar: Lied 1006 – Onze Vader in de hemel…  
 
1 Onze Vader in de hemel 

U staat zorgzaam om ons heen 
Geef dat alle mensen weten 
zoals U is er maar een. 
 

2 Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zij
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3 Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild 
 

4 en vergeef ons wat we fout doen 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan 

 
5 Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar 

 
6 Onze Vader, wij geloven 

dat u onze wereld leidt 
Met uw licht helpt u ons verder 
Hier en nu en straks. Altijd 
Amen, amen 

 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
Luisteren naar: Lied 58a – Een schoot van ontferming 
 
Een schoot van ontferming is onze God 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 
toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede 


