
 

 

 
 
 

 
 
 
Zondag 26 maart Wamel 
Voorganger  Ds. E. Laseur 
Organist  Addy de Meij 
Collecten 1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 

collecte is voor het werelddiaconaat. 
Bloemen   
 
 
Extra collecte 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel 
opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India 
aangetrokken om dat werk te doen.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject 
aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, 
computerspecialist, kleermaker, goudsmid of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in 
ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen 
ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten. 
Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in Bangladesh 
de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. Hartelijk dank! 
 
Mededelingen 
Paasontbijt 
Paasmorgen, 9 april staat het paasontbijt klaar in de kerk in Wamel. Om 08.30 uur willen we aan tafel 
gaan. U kunt zich t/m vrijdag 7 april opgeven bij Cobie van Maurik. 
 
Leurviering  
U wordt van harte uit voor een Open Leurviering  op zondag 26 maart 2023 (vanavond) om 19.00 uur 
in de kerk van Leur. 
Het thema is: “Op weg naar Pasen”. 
Deze viering wordt verzorgd door dominee Wim de Koeijer, met muzikale medewerking van het 
ZingYES-Collectief met Ellen, Caroline, Dirk en Hannah o.l.v. pianist Jan Hermens  
Na afloop is er tijd voor een praatje onder het genot van een kop koffie. 
Graag tot ziens in Leur, 

de Open Leurgroep. 
Zangdienst 4 juni 
Op zondag 4 juni a.s. wordt er een zangdienst georganiseerd onder het thema Zondag Trinitatis; wij 
vieren dan de Drie-eenheid. Liederen die u graag zingt bent u van harte welkom om aan te leveren bij 
de organisatie van deze dienst (Bep Stam, Pieter van Duivendijk of Annegreet van de Dijk).  Een meer 
uitgebreide uitleg volgt nog in de eerstkomende ‘Gemeenteklanken’. Voor nu deze oproep om liederen 
in het thema van de Drie-eenheid. Kent u evt. ook een mooi gedicht? Dan is dat ook van harte welkom. 
Het aanmelden van een lied of gedicht kan bij het email adres van Annegreet: 
annegreetvandedijk@gmail.com.  
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Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

2 april Boven-Leeuwen Ds. T. Doornebal, 
Herveld 

Jong protestant 

6 april Witte Donderdag Dreumel 19.30 uur 
 

Ds. E. Laseur  

7 april Goede Vrijdag Dreumel 19.30 uur 
 

Ds. E. Laseur  

9 april Wamel Ds. E. Laseur 
 

Werelddiaconaat Pasen 

16 april Boven-Leeuwen W. de Koeijer, 
Heerenwaarden 

ZWO project stichting Leergeld 

 
Orde van dienst 
Thema: Sterker dan de dood! 
 
Orgelspel 
Welkom, mededelingen, drempelgebed  

(staande) Zingen: Lied 43: 1, 2, 3 
(staande) Bemoediging en groet 

Zingen: Lied 43: 4, 5 
Wijsheid: (NBV 2021) Jezus Sirach 9 : 10 
Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet. Een nieuwe vriend is als 
jonge wijn, pas wanneer hij rijp is smaakt hij goed. 

Zingen: Projectlied ‘Verander je mee’ (melodie Lied 536) 

 
Moment met kinderen 
Gebed bij de opening van het Woord 
Schriftlezing: (NBV 2021) Johannes 11: 1-26  
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta 
woonden - dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft 
afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de 
boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de 
dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ Jezus hield veel van Marta 
en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog 
twee dagen waar Hij was. Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ ‘Maar 
rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch weer naartoe?’ 
Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van 
deze wereld, maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ Nadat Hij dat gezegd had 
zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ De leerlingen zeiden: ‘Als hij 
slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde 
dat hij gestorven was. Toen zei Hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben Ik blij dat Ik er  
  



 

 

 
 
 
niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ Tomas (dat 
betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met Hem te sterven.’ Toen 
Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië ligt dicht bij 
Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën, en er waren dan ook veel Joden naar Marta 
en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus 
onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was 
geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat 
U vraagt.’ Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding 
op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft 
zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 
‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 

Zingen: (Reinier Kleijer) DV nr. 90   Martha: 
1 Wanneer U hier geweest zou zijn, 
   in ons verdriet, in onze pijn, 
   in onze wanhoop, onze nood, 
   zou er geen sprake zijn van dood! 

2 Wanneer U hier zou zijn geweest, 
   U die in Gods Naam ons geneest 
   van ziekte en vergank'lijkheid, 
   waren wij nu elkaar niet kwijt! 

Schriftlezing: (NBV 2021) Johannes 11: 28-44  
Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De Meester is er, en Hij 
vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op 
de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar 
te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar 
het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel 
ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 
Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen 
vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus begon te 
huilen, en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ Maar er werd ook gezegd: ‘Hij 
heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen 
voorkomen?’ Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de 
opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er 
al vier dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je 
gelooft?’ Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank u dat U Mij 
hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, 
opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 
De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door 
een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 

Zingen: (Reinier Kleijer) DV nr. 90 Jezus: 
3 Ik ben de opstanding, – Ik ben 
   het leven; wie zich tot Mij wendt 
   die zal, – voorbij de levenstijd –  
   niet sterven in der eeuwigheid. 

Uitleg en verkondiging: (NBV 2021) Johannes 11: 25 en 26b 
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven… Geloof je dat?’  
Meditatief orgelspel 
Kinderen komen terug en korte terugkoppeling project 

Zingen: Zingen: Lied 1009: 2 
Dienst der gebeden 

(staande) Zingen: Lied 218: 1, 2, 4 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
Orgelspel 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 


