
 

Protestantse Wijkgemeente Holy 

 

   

  

           29 maart 2020 
  

 
 

Zondag : 5e van de 40 dagen (Judica = “Doe mij recht”)  

Kleur : paars 

M.m.v. : voorbereidingsgroep met Marja van Aperen, Leni van den Berg, Jan de Geus en  
Pieter Wapenaar 

Organist : Piet George Klootwijk 

Zang: : André Betsema  
 

 

ORDE VAN DIENST 

VOORBEREIDING 

♫ Orgelkoraal “Morgenglans der eeuwigheid” 

 Moment van verstilling 

 Welkom en introductie uitleg over de Geuzenvlag en over het thema in de Geuzenmaand:  

 “Den Juisten Tijd”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groet en bemoediging  

V. De Heer zij met u 
G. OOK MET U ZIJ DE HEER! 
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 DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
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♫ Drempelgebed  

♫ Lied “Wie ben ik” (naar het gedicht van Dietrich Bonhoeffer (melodie Lied 139) 

1. Wie ben ik, God? Ben ik de mens 

die door de ander wordt gekend 

als toonbeeld van lankmoedigheid, 

van moed en zelfverzekerdheid, 

die in gevangenschap de dagen 

met milde ogen kan verdragen? 

2. Wie ben ik, God? Ben ik de mens 

 die men alleen van buiten kent? 

 Zo kalm van binnen ben ik niet. 

 Ik huiver, voel mij leeg en ziek, 

 een wrak, ten dode opgeschreven. 

 Is dit mijn lot? Is dit mijn leven? 

3. Ben ik een mens door u veracht 

 of hoopvol teken in de nacht? 

 Of ben ik beide, door elkaar: 

 een trooster en een huichelaar? 

 Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen, 

 ik hoor u toe met heel mijn wezen. 

 

 Kyriëgebed (we roepen God aan voor de nood van de wereld):  

 

Vluchtelingenkamp Moria op Lesbos – ook daar is het 
Coronavirus aangetroffen. Hoe moet dat, als het ook daar 
toeslaat? God, we weten het niet! 

 

 

 

 
Turkije doodt 21 Syrische militairen in Idlib in aanloop naar bestand.  

Wat moeten we daar van denken. Hoeveel onschuldige 
slachtoffers zullen nog volgen? 
Wij weten ons met ons onbegrip geen raad. 

 

 

 

besloten met 
HEER, ONTFERM U / CHRISTUS, ONTFERM U  /  HEER, ONTFERM U 

♫ Lied 556: 4 “Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan”  

4.  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

DIENST VAN HET WOORD  

 Gebed bij de opening van de schriften

 Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-14  

37 1Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij 

neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid 

over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: 

‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat 

weet u alleen.’ 4Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar 

de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot 
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leven komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik 

zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 
7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een 

geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten 

en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen 

zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, 

de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik 

profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven 

en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 
11En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten 

zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” 12Profeteer daarom en zeg 

tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven 

komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. 13Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen 

beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. 14Ik zal jullie mijn 

adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen 

beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 

♪ Lied “Dry bones” – spiritual  

Ezechiël verbond de dorre beenderen (3x) 

Hoor het Woord van de Heer!  

Je teenbot is verbonden met je voetbot  

Je voetbot verbonden met je hielbot  

Je hielbot verbonden met je enkelbot  

Je enkelbot verbonden met je kuitbeen 

Je kuitbeen bot verbonden met je knieschijf  

Je knieschijf is verbonden met je dijbeen  

Je dijbeen is verbonden met je heupbeen  

Je heupbeen verbonden met je ruggengraat  

Je ruggengraat verbonden met je schouderblad  

Je schouderblad is verbonden met je nekwervel 

Je nekwervel verbonden met je schedelbot  

Hoor het Woord van de Heer! 

Die botten, die botten gaan rondlopen (3x) 

Hoor het woord van de Heer! 

Ontkoppel die botten, die dorre beenderen (3x) 

En hoor het Woord van de Heer!  

 Evangelielezing: Johannes 11: 1-4, 17-27 en 39-44 

111Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta 

woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft 

afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar Jezus met de 

boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen 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.’ 

17Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18Betanië lag dicht bij 

Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar Marta 

en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta hoorde dat Jezus 

onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was 

geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven 

wat u vraagt.’ 23Jezus 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.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie 

in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en 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.’ 
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39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier 

dagen!’ 40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je 

gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij 

hebt verhoord. 42U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat 

ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De 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.’ 

♫ Lied 610: “Zo dor en doods”  

1 

Zo dor en doods, 

zo levenloos 

verlamd, uiteengeslagen, 

zonder hoop en zonder troost 

slijten wij de dagen. 

2 

God, zie ons dan 

teloor gegaan, 

versteend en doodgezwegen, 

levend waar geen dag meer is, 

nacht aan nacht geregen. 

3 

Zijt Gij het, Heer, 

die weet wanneer 

wij ooit zullen herleven? 

Met uw adem kunt Gij toch 

ons het leven geven? 

4 

Kom dan en spreek 

Uw woord en breek 

zo onze graven open. 

Wil ons met de Geesteskracht 

van uw adem dopen. 

5 

Wek ons voorgoed! 

Zet met uw gloed 

ons recht op onze voeten. 

Vol van leven zullen wij 

't morgenlicht begroeten. 

6 

Blaas met uw Geest 

in ons het feest 

dat allen zal verwarmen. 

Open ons het vergezicht 

op uw groot erbarmen! 

 Overdenking  

 Gedicht: “Lied der achttien dooden”  

Een cel is maar twee meter lang 

en nauw twee meter breed, 

wel kleiner nog is het stuk grond, 

dat ik nu nog niet weet, 

maar waar ik naamloos rusten zal, 

mijn makkers bovendien, 

wij waren achttien in getal, 

geen zal den avond zien. 

Gedenkt die deze woorden leest 

mijn makkers in den nood 

en die hen nastaan 't allermeest 

in hunnen rampspoed groot, 

gelijk ook wij hebben gedacht 

aan eigen land en volk 

- er daagt een dag na elken nacht, 

voorbij trekt iedre wolk. 

Ik zie hoe 't eerste morgenlicht 

door 't hooge venster draalt. 

Mijn God, maak mij het sterven licht 

- en zoo ik heb gefaald 

gelijk een elk wel falen kan, 

schenk mij dan Uw gena, 

opdat ik heenga als een man 

als 'k voor de loopen sta. 
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DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 Vastenactie mededelingen 

♫ Lied 608: 1 “De steppe zal bloeien” 

De steppe zal bloeien, 

de steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

vanaf de dagen der schepping, 

staan vol water, maar dicht, 

de rotsen gaan open. 

Het water zal stromen, 

het water zal tintelen, stralen, 

dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken, 

de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 

 Gebeden  

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - Onze Vader  

BESLUIT VAN DE DIENST  

♫ Lied: “Ga dan op weg” (Zingenderwijs Lied 49) 

1. Ga dan op weg  

naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

Valt het je zwaar, steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 

2. Ga dan op weg 

om van je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen. 

3. Ga dan op weg 

met je dromen en al je verhalen. 

Laat zo je route door hoop en verwachting bepalen. 

Houd op het licht samen je ogen gericht, 

dan zal nieuw vergezicht stralen. 

 Zending & zegen (Zegen van St. Patrick) 

♫ Orgelkoraal Psalm 42 “Hart, onrustig, vol van zorgen” 
 

 

 

Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk ( 4748820) 

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com  

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl 

 

  

mailto:tiny.madern@planet.nl
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Brief Wijkkerkenraad dd. 24 maart 2020 

Beste gemeenteleden, 
Door de ontstane ontwikkelingen omtrent het Corona-virus is het  Kerkcentrum Holy uit veiligheidsoverwegingen 
voorlopig t/m 1 juni gesloten. Wat betekent  dit voor u: 

1. KERKDIENSTEN: 
Omdat er geen zondagse vieringen worden gehouden en ook geen vieringen in de Stille week en op Pasen, zal 
er de komende periode een overweging vanuit Kerkcentrum Holy te zien zijn op de website: 
www.pknvlaardingenholy.nl  

2. ACTIVITEITEN: 
Alle geplande bijeenkomsten, vergaderingen inclusief het koffiedrinken op vrijdagmorgen komen te vervallen. 
De voedselbank zal wel plaats vinden. 

3. UITVAARTEN: 
Kunnen plaatsvinden vanuit het Kerkcentrum, waarbij de regels van de uitvaartbranche worden gevolgd: 
maximaal 30 personen, de naaste familie. 

4. PASTORAAT: 
Kerkelijk werker Petra Nijboer, pastoraal assistenten Loes Hössen en Rinske Schlebaum, evenals ds. Hans Mast 
(bijstand in het pastoraat) zullen het meeste pastoraat telefonisch doen. Kwetsbaren, ouderen en mensen in 
verpleeghuizen zullen zij niet bezoeken, alleen in uiterste noodzaak. U mag ze zelf ook altijd bellen of mailen. U 
vindt hun gegevens in Onderweg en op de website of in Holy-nieuws. Onze contactpersonen vragen we -  waar 
dat kan -  contact te houden per telefoon met de gemeenteleden die onder hun hoede vallen. 

Wij hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie. Wij zijn en blijven een gemeente. Laten 
we elkaar wat extra in de gaten houden, Omzien naar elkaar kan op vele manieren: door elkaar te bellen, het sturen 
van een kaartje, een brief of een mail, of via app of andere sociale media of elkaar helpen, waar mogelijk is met bv. 
boodschappen doen of andere vorm van hulpverlening. Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden. 

Contactadressen:  
(diaconie)  Wil Baris,  tel. 010-4744811  w.baris43@gmail.com  
(pastoraat) Bram v.d. Borden,  tel. 010-4742691  avanderborden@live.nl  
 


