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Ouderling van dienst:  Aagje Naber 
Diaken van dienst:   Johan Lankamp 
Organist:     Koos Bax 
Beamer:     Marien van Staalduine 
Camera:     Debora Zwart 
Koster:     Jan Zandbergen    
 
Collectes 

 
   ·  1e collecte: Kerk in Actie (Missionair Werk) 

·  2e collecte: Pastoraat 
·  3e collecte: Algemeen Onderhoudsfonds 
 

 



 
Orgelspel 
 
Binnenkomst kerkenraad en voorganger 
 
Voor de dienst zingen we het lied van de maand 563 

(De geur van mirre hangt) 
 

 

 
  



2 Heeft niet diezelfde geur 
als kind hem al omhuld? 
Een wolk van mirre heeft 
zijn kribbe rijk gevuld. 
Een wijze gaf het aan, 
sprak woordeloos van rouw 
als teken hoe Hij ooit 
zijn einde vinden zou. 

 
3 Ik spaarde levenslang 

de balsem in mijn kruik, 
mijn laatste zorg en wens, 
naar het aloud gebruik. 
Dit leven met de dood 
is afgelegd sinds Hij 
mij al zijn liefde bood. 
Zijn sterven maakt mij vrij. 

 
4 Het weten van zijn dood 

blijft mij mijn leven bij. 
Maar wie komt in mijn uur 
en zalft met liefde mij? 
Hij die van het begin 
tot aan het bittere end 
de koninklijke geur 
van pure mirre kent. 

 
Welkom door de ouderling van dienst. 
 
Aansteken van de kaarsen door de diaken van dienst 
Waarmee we laten zien dat we ons verbonden voelen  
met de mensen die thuis meekijken en met de jeugd. 
 
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk 
 
We gaan staan 
 
  



We zingen als aanvangslied  Psalm 107: 1 en 19 
 (Gods goedheid houdt ons staande) 
 

 

 
 

19. Wie nooddruft heeft, hij hope: 
een herder is de Heer. 
Hij doet de toekomst open, 
hun leven neemt een keer. 
Al wie het goede doet 
zal zien en zich verheugen: 
de waarheid spreekt voorgoed, 
verstommen zal de leugen. 



Stil gebed 
 

Bemoediging en Groet 
 
We gaan zitten 
 

We zingen als gebed om ontferming lied 561: 1, 2, 3, 4 en 5  
(O Liefde die verborgen zijt)   

 

  
 

2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 

 

3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 

4. O Liefde uit de eeuwigheid, 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 

 

5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet, 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 

 
De kinderen gaan naar kinderkerk na het zingen van het projectlied 
 



40 dagen projectlied: Wie zeg jij dat ben 
 

 

 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

  



Gebed om Gods Geest 
 
1e Schriftlezing Psalm 12 (NBV 21) 
 
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De achtste. Een psalm van David. 
2 Grijp in, HEER! Niemand is nog trouw, geen mens spreekt nog waarheid. 
3 Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord. 
4 HEER, snijd hun valse tongen af, snoer de monden vol grootspraak 
5 die zeggen: ‘Met onze tong zijn we sterk, onze mond helpt ons,  
wie kan ons aan?’ 
6 Zwakken en armen zuchten onder het geweld. ‘Om hen sta Ik op,’ zegt de 
HEER, ‘Ik breng de redding die zij verlangen.’ 
7 De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, 
gelouterd tot zevenmaal toe. 
8 Behoed hen, HEER, bescherm hen steeds tegen dat volk. 
9 Overal sluipen verraders rond en onder de mensen verbreidt zich het kwaad. 

 

We zingen Psalm 12: 1, 3 en 4  
 (Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken.) 

 

 
 

3 "Nu zal Ik opstaan", spreekt de Heer der heren, 
"om wat zij armen hebben aangedaan. 
Ik zal het lot van de verdrukten keren. 
Ik red hen uit. Hun klacht heb Ik verstaan". 

 
 
  



4 Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen, 
zuivere woorden, onvervalst en klaar, 
als zilver dat de smeltkroes zeven malen 
gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar. 

 
2e schriftlezing Johannes 8: 30-51 (NBV 21)  

afgewisseld door zingen van lied 313: 1, 3 en 4 
 
30 Toen Hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in Hem.  
31 En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft 
vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen.  
32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’  
33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands 
slaaf geweest – hoe kunt U dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’  
34 Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, iedereen die zondigt is een 
slaaf van de zonde.  
35 Een slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft voor eeuwig. 
36 Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. 
 

 



 
 
37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u Mij doden, 
omdat er in u geen ruimte is voor wat Ik zeg.  
38 Ik spreek over wat Ik gezien heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt 
van uw vader.’  
39 ‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als u echt kinderen 
van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed.  
40 Maar nee, u wilt Mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die Hij van 
God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan.  
41 Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen 
bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’  
42 ‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u Mij liefhebben, want 
Ik ben bij God vandaan gekomen toen Ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet 
namens mezelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.  
43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt 
aanhoren.  
44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is 
vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, 
omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: 
een aartsleugenaar, de vader van de leugen.  
45Maar Mij gelooft u niet, want Ik spreek de waarheid.  
46 Kan een van u Mij van zonde beschuldigen? Als Ik de waarheid spreek, 
waarom gelooft u Me dan niet?  
47 Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u 
niet van God bent.’ 
 
  



3. De geesten onderscheiden, 
    gaf God ons als gebod; 
    wie 't woord der waarheid mijden, 
    weerstaan het rijk van God. 
    Hoe bouwen zij op zand! 
    Straks zal hun huis bezwijken, 
    't houdt in de storm geen stand. 
    Dan zal aan ieder blijken 
    der dwazen onverstand. 
 
48 De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat U een Samaritaan bent, 
en dat U bezeten bent?’  
49 ‘Ik ben niet bezeten,’ zei Jezus. ‘Ik eer mijn Vader, maar u eert Mij niet.  
50 Ik ben niet uit op eigen eer; iemand anders is uit op mijn eer en Hij zal 
oordelen.  
51 Werkelijk, Ik verzeker u, als iemand mijn woord bewaart zal hij de dood 
nooit zien.’ 
 

4. Maar wie op 't woord vertrouwen 
    dat uitging uit Gods mond, 
    die kunnen veilig bouwen, 
    hun huis heeft vaste grond. 
    Des Heren woord maakt vrij 
    van dienst aan vreemde machten; 
    in 't woord herkennen wij 
    zijn plannen en gedachten. 
    Het rijk is ons nabij! 

 
 

Verkondiging 
 
 
We luisteren naar het lied “Heel mijn hart” van Sela 
 
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
  



Aandacht voor de collecte (beamer) 
 
·  1e collecte: Kerk in Actie (Missionair Werk) 
·  2e collecte: Pastoraat 
·  3e collecte: Algemeen Onderhoudsfonds 
 
U kunt uw giften overmaken 
PG Swifterbant    NL 07 RABO 0373 72 97 74 
PG Swifterbant Diaconie  NL 21 RABO 0373 71 08 01 
 

                        
 

Kinderen komen terug van de kinderkerk en vertellen hun verhaal 
 

 
 

(iedereen gaat staan) 
 
  



We zingen ons slotlied 534: 1, 2, 3 en 4  (Hij die de blinden weer liet zien,) 
 

  
 

2 Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

 
3 Hij die de armen voedsel gaf 

met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

 
4 Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
 

Zegen, beantwoord door de gemeente met gesproken AMEN 
 
 
Na de dienst is er Avondmaalscatechese voor kinderen uit  
groep 4 en 5 samen met hun ouders/verzorgers.  
Vandaag gaat het over de Pesachmaaltijd. Aanvang ca. 11:15 uur. 

 
 
 


