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5e Zondag van de Veertigdagentijd 

26 maart 2023 

Judica – Verschaf mij recht 
 

Voorganger   : ds. Jan Maasland  

Ouderling van dienst : Peter van der Kolk  

Organist    : Bert Mooiman  

 



 

VOORBEREIDING 
 

Muziek voorafgaand aan de dienst  

 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Lied – Psalm 43: 3 en 4 (allen staan)  

 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering  
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer   
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g. en niet laat varen het werk van zijn handen  
(Gebedsstilte)  
v. Trouwe God, 
    vergeef ons dat wij uw licht 
    niet hebben gezien 
    en aan U zijn voorbijgegaan. 
    Wij vragen U: 
g. Zie ons weer aan 
    en leid ons uit de duisternis. 
    Kom uit uw verre verte 
    naar ons toe, Heer. 
v. Schenk ons een nieuwe toekomst. 
g. Amen.  

 

Lied Psalm 43: 5 (waarna de gemeente gaat zitten)  

 

Gebed om Ontferming 
Het gebed wordt beantwoord met het Kyrielied – Lied 301a 

 



 

Moment met de kinderen & projectlied 
Waarna de kinderen naar hun eigen dienst gaan 

 

Projectlied Veertigdagentijd  
(melodie Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’) 

 

 

2 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! 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

Groet   
v: De Heer zal bij U zijn! 
g: De Heer zal u bewaren!  

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Schriftlezing: Ezechiël 37, 1 – 6 (door de lector) 
Een dal vol beenderen 
37 1 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. 2 Ik moest 
er aan alle kanten omheen lopen, en zo dag ik dat er verspreid over het 
dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3 De 
HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven 
komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet U alleen.’ 4 Toen zei 



 

Hij: ‘Profeteer en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister 
naar de woorden van de HEER! 5 Dit zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga 
jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen geven, 
vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie 
adem geven zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat Ik 
de HEER ben”’  

 

Lied: Psalm 146a: 1 en 2  
 

Schriftlezing Johannes 11, 1 – 3; 17 – 27 (door de voorganger)  
Lazarus uit de dood opgewekt 
11 1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar 
Maria en haar zus Marta woonden – 2 dat was de Maria die Jezus met olie 
gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke 
Lazarus was haar broer. 3 De zussen stuurden iemand naar Jezus met de 
boodschap: ‘Heer uw vriend is ziek.’ 
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het 
graf lag. 18 Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 
vijftien stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria 
gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta 
hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maris 
thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou 
mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal 
geven wat u vraagt.’ 23 Jezus 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.’ 
25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal 
leven, ook wanneer hij sterft, 26 en 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.’ 
 
Na evangelielezing: Lofzegging Lied 339a (staande gezongen) 



 

 

 
Uitleg en Verkondiging 

 

Muziek  
Frédéric Chopin (1810-1849): Marche funèbre (uit: Sonate 2 op. 35) 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

- het intentieboek wordt aangereikt - 
 

Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Acclamatie 

 

 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd,  
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood,  
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen. 



 

 

Inzameling van de gaven 
Collectedoelen 
1. Edukans 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Wijkkas  
 
U kunt uw gaven in de collectezakken doen, maar het is ook mogelijk uw gaven 
op de volgende manieren te geven:  
1. Door gebruik te maken van onderstaande QR-code. Na scannen van de code 
kunt u de afzonderlijke doelen kiezen. 
 

 
 
2. Door gebruik te maken van de collecte-app ‘Appostel’. Deze kunt u 
downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Zoek op 
Protestantse Gemeente Scheveningen om de collecte voor uw wijkgemeente 
te vinden. 
 

Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit 
kindernevendienst en crèche.  
 
ZENDING EN ZEGEN 
 

Slotlied – Lied 557: 1, 2 en 3 

 

Zegen  
Besloten met gezamenlijk gezongen ‘Amen’, Lied 431b 

 
 

 

Muziek na afloop van de dienst 

 

 



 

Afbeelding op de voorkant van de liturgie: Het verkeersbord “Doodlopende 
weg” is enigszins shockerend bedoeld. Loopt onze levensweg vroeg of laat dood 
zoals dit verkeersbord aangeeft? Geeft Jezus’ antwoord aan Martha rond het 
sterven van Lazarus uitzicht op een hoopvol antwoord op deze vraag?  
 

Aanstaande zondag – 2 april 2023 – zal ds. Charlotte van der Leest voorgaan.  
 
Toelichting diaconale collecte Edukans 
Edukans zet zich in voor kwalitatief goed en veilig onderwijs voor kinderen en 
jongeren in ontwikkelingslanden. Niet even, maar gedurende hun hele jeugd. 
Onderwijs dat ze de vaardigheden bijbrengt om mee te doen in een snel 
veranderende wereld. Van leren lezen en schrijven tot sociale en digitale 
vaardigheden. Zodat zij na hun schooltijd kunnen bouwen aan een gezond, 
stabiel en voorspoedig leven.  
 
Nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de wijkgemeente Nieuwe Badkapel - 
Zorgvlietkerk gebeurt? Meld u dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief. Dit kan 
via: nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com. 
Bij de uitgang van de kerk vindt u een klein aantal papieren exemplaren.  
 
Contactgegevens predikant en pastoraal werker 
Ds. Charlotte van der Leest: 06-81105923, dsvanderleest@nieuwebadkapel.nl 
(pastoraal spreekuur: iedere dinsdag van 10.00-11.00 uur) 
Ds. Mark van der Laan: 06 – 20821982, laan801@gmail.com 
 

De Cantorij - Zangers gezocht! De 
cantorij is op zoek naar nieuwe leden, 
vaste leden en projectleden. Hou je van 
zingen en heb je een beetje tijd te 
doneren? Kijk 
op nieuwebadkapel.nl/meezingen/ 
 

OF scan de QR code 
Mail voor info naar cantorijNBK@gmail.com.  
Je kunt je voor projecten opgeven via onze website of kom 
vrijblijvend een keer een repetitie bijwonen op maandagen 
van 18.00 tot 19.15 uur in de  
Nieuwe Badkapel. 

mailto:nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com
mailto:laan801@gmail.com
https://nieuwebadkapel.nl/meezingen/
mailto:cantorijNBK@gmail.com


 

 
Ons eerste project is de Wereldmuziekdienst op 25 juni waarin we een Latijns-
Amerikaanse mis, de Misa Criolla uitvoeren. Vanaf 15 mei starten de repetities.  

 
Doe je mee? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichten/mededelingen voor de nieuwsbrief uiterlijk maandagavond mailen 
naar: 
 

nieuwsbrief.nbkzvk@gmail.com 
 

 
Sociale media Nieuwe Badkapel – Zorgvlietkerk: 
Website: www.nieuwebadkapel.nl  

:  @badkapel 

    www.facebook.com/nieuwebadkapel 
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http://www.nieuwebadkapel.nl/

