
Bergkerk Amersfoort | Zondag 26 maart 2023, 10.30 uur 
5e Zondag van de Veertigdagen | Judica 
 

 

Jerry Dienes: Jesus Weeping at Lazarus’s Tomb 
2021, olieverf op doek, 105 x 60 cm. 

 

Dit schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jerry Dienes 
draagt niet voor niets de titel ‘Jesus Weeping at Lazarus’s 
Tomb’, daar het verdriet van Jezus erin centraal staat. Dienes 
plaatste het graf in het hedendaagse Israël, met eigentijdse 
omstanders en een eigentijdse Jezus. Er zijn steentjes op het 
graf gelegd zoals gebruikelijk is op Joodse graven, ten teken 
dat er iemand is geweest om de dode te gedenken. Dienes 
noemt Beckmann en Caravaggio als zijn inspiratiebronnen, 
wat we terugzien in hoe hij de mensen in de ruimte heeft 
geplaatst en in het spel van licht en donker.  
Dienes zegt: ‘Daar de dood – en het verdriet van de 
rouwende achterblijvers – een universele ervaring is, 
betekent het veel voor mij dat Jezus zijn stempel drukte op 
zowel een begrafenis als een bruiloft.’ Jezus is niet alleen blij 
als er een feest te vieren is, maar hij weent ook met de 
wenenden. Sterker nog, Jezus is hier zelf de wenende, hij 
huilt bij het graf en is diep bewogen. Hij hield van Lazarus en 
zijn zusters, staat er expliciet bij in de bijbeltekst. De 
omstanders brengen allerlei emoties in beeld die opkomen 
als een geliefde sterft: verdriet, woede, medeleven, troost 
zoeken, geven en ontvangen, en ook hoop. Het is een voluit 
menselijk tafereel, waarin we onszelf kunnen herkennen. 
Gelukkig is Jezus geen enkele emotie vreemd.  
 

bron: www.artway.eu 

INTREDE 
 

Voorbereiding in stilte 
 
Mededelingen 
 
Muziek   ‘Judica me Deus’ 
   gregoriaans 
 

 Judia me Deus,  
 et discerne causam meam de gente non sancta: 
 ab homine iniquo et doloso eripe me: 
 quia tu es Deus meus, et fortitudo mea. 
 
 Emitte lucem tam, et veritatem tuam: 
 ipsa me deduxerunt,  
 et adduxerunt in montem sanctum tuum, 
 et in tabernacula tua. 
 
 Judica me… 
 
  God, schaf mij recht; 
  kom voor mij op bij mensen zonder mededogen. 
  Verlos mij van de man vol valsheid en bedrog, 
  want Gij zijt mijn God en mijn sterkte. 
 
  Zend uw licht en uw waarheid om mij te geleiden 
  en mij te voeren naar uw heilige berg en in uw tenten. 
 

Ps. 43, 1.2.3 (introïtus voor zondag Judica, de eerste passiezondag) 

 
Toenadering (staande) 
v. Onze hulp is in de naam van de Ene  
a. de schepper van hemel en aarde 
v. die ons voorgaat in de woestijn,   
a. ons voedt en te drinken geeft, 
v. Vergeld ons ongeloof met vriendschap,  
a. laat U vinden als wij U zoeken. 
 
Intredepsalm (staande) Liedboek 43 3, 4 
 
Kyrielitanie (staande) 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 
 voor de nood van de wereld… 
 
c. Christus, Zoon van de levende God, 
 zachtmoedig en nederig van hart: 
 

 
c. Gij, onze hulp, onze toevlucht, 
 Gij, onze vrede: 
a. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 
 
c. Christus, Gij lijdt met wie treuren, 
 Gij geneest onze wonden: 
 

 



c. Gij had uw leerlingen lief tot het einde, 
 Gij gaf uw leven aan het kruis. 
a. Christus, ontferm U, Christus, ontferm U. 
 
c. Christus, broeder van de armen, 
 Christus, goedheid zonder grenzen: 
 

 
 

c. Gij, die ons voorgaat naar het land van belofte, 
 Gij, onze vergeving, onze vrede: 
a. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 
 

 
 

t naar Taizé (‘Que j’exulte et jubile’), m Goddelijke Liturgie (Kyiv chant) 

 
Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
  Gij, 
 die ons wachten niet beschaamt, 
 betoon ons uw barmhartigheid 
 als wij uw Naam aanroepen 
 en vragen om leven. 
 Schenk ons uitzicht 
 op de wegen die wij gaan 
 en doe ons ervaren in dit uur 
 hoe Gij met ons zijt, 
 in deze veertig dagen en heel ons leven. 
a. Amen.     

 
             allen gaan zitten 

 
Kinderen in het midden 
 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten  Ezechiël 37, 1-14 
    lector: Alice van Eldik 

 
Antwoordpsalm  Psalm 130 

 
Refrein (1e keer 1x voorgezongen) 

 
 
1. Uit afgronden roep ik U, Heer: 
 hoor mij, Heer, ik blijf vragen. 
 O mocht uw oor het verstaan 
 hoe ik schrei om erbarmen.   R 

2. Onthield Gij de schulden, o God, 
 wie hield stand in uw oordeel? 
 Doch vergeving is er bij U, 
 want zo wilt Ge gevreesd zijn.  R 
 
3. Ik wacht de Heer, ik wacht Hem, 
 ik hoop op zijn belofte:   
 stil verbeid ik de Heer, 
 meer dan wachters op de morgen, 
 zij die wachten de morgen.   R 
 
4. Dat Israël wachte de Heer;  
 want bij de Heer is genade, 
 kwijtschelding bij Hem menigvuldig. 
 Hij is het die Israël kwijtscheldt 
 al wat het aan schuld heeft.   R 
 

vert Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde 
refrein Abdij Maria Toevlucht Zundert (Liedboek 130d) 

reciet Cees-Willem van Vliet (naar Joseph Gelineau) 

 
Evangelie (staande)  Johannes 11, 1-4. 17-44 
besloten met: 

 
v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Zondagslied (staande) Liedboek 834 
 
             allen gaan zitten 
 

Uitleg en verkondiging 
 
Stilte 
 
Voorbede en Stil Gebed 
iedere intentie besloten met: 
 

v. … hoor ons bidden:           Liedboek 367d 

 

 

 
 
Terwijl de tafel gereed wordt gemaakt zingen we 
 
Tafellied  Liedboek 376 1, 2, 7 
 
Tafelgebed (staande, tot en met het Agnus Dei) 
 

 



 
 

v.  Om Hem die uw liefde hoog hield  
 door alle twijfels heen, 
 en zich daaraan bleef toevertrouwen, 
 ook toen de nacht viel, 
 danken wij U. 
 Hij, die ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
 zodat Jeruzalem zich verheugt. 
 Wij oogsten met vreugde 
 wat met tranen werd gezaaid. 
 Wij zingen, 
 waar wij moesten zwijgen, 
 en stemmen in met dat lied boven ons uit:  
 
Sanctus en Benedictus            Liedboek 404e 

 

 

 
 
v. Ons is deze Mens als een licht opgegaan, 
 en als baken van uw ontferming 
 werd Hij ons tot een begaanbare weg. 
 Hijzelf is ons voedsel geworden, 

 waarvan wij leven en bloeien. 
 Zo gedenken wij Hem: 
 als uw gebleken trouw, 
 als uw blijvende goedheid. 
 Meer dan ooit  
 werd Hij die voor ons 
 en voor alle mensen 
 in de nacht, waarin Hij verraden werd, 
 toen hij brood had nam, 
 daar de dankzegging over uitsprak, 
 het brak en aan zijn discipelen gaf, 
 en zei: 
 
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven 
wordt, doet dit tot mijn gedachtenis’.  
 
 Zo nam Hij ook de beker, 
 sprak daar de dankzegging over uit, 
 gaf hem rond en zei: 
 
‘Drinkt allen daaruit, deze beker is het nieuwe verbond in 
mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot 
vergeving van zonden. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt tot 
mijn gedachtenis’. 
 
 Dit is het geheim van het geloof: 
 
Acclamatie 
 

 

 
 
v.  Kom en woon onder ons, in ons. 
 Smeed ons met liefde aaneen 
 tot een stad van vrede, 
 een ruimte voor gerechtigheid, 
 een onderdak voor mensen, 
 een heiligdom voor U. 
 En hoor ons als wij bidden: 
 
a.  Onze Vader, die in de hemel zijt,  
 uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood  
 en vergeef ons onze schulden  
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,  
 en leid ons niet in verzoeking  
 maar verlos ons van de boze,  
 want van U is het Koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 Amen. 



v. De vrede van Christus met u allen! 
a. zijn vrede met u! 
 
We wensen wie naast ons staan vrede, met een buiging van 
het hoofd. 
 
Agnus Dei (staande)           Liedboek 408e 

 

 
(herhalen) 

 
 

Gemeenschap van brood en wijn 
 
U ontvangt de hostie in uw hand en kunt die vervolgens 
dopen in de beker met wijn of druivensap. 
 
U kunt ook naar voren komen en een zegen ontvangen. Kom 
dan met uw armen gekruist voor uw borst.  
 
Uiteraard kunt u ook blijven zitten en zich geestelijk 
verbonden weten met elkaar en de levende Heer. 
 
Muziek  ‘Videns Dominus’ 
   gregoriaans 
 

 Videns Dominus flentes sorores Lazari ad momnumentum, 
 lacrimatus est coram Iudaeis, 
 et clamabat: Lazare, veni foras: 
 et prodiit ligatis minibus et pedibus, 
 qui fuerat quatriduanus mortuus. 
 
 De profundis clamavi ad te, Domine; 
 Domine, exaudi vocem meam. 
 
  Toen de Heer de zusters van Lazarus bij het graf zag 
  wenen, begon ook Hij voor de ogen van de Judeeërs te 
  wenen en riep: Lazarus, kom naar buiten. En hij die al 
  meer dan drie dagen dood was, kwam naar buiten, 
  voeten en handen met zwachtels gebonden. 
 
  Uit de diepten roep ik U, o Heer, 
  Heer, hoor mijn stem. 
 

Joh. 11, 33.35.43.44.39 & Ps. 130, 1  
(communio voor de 5e zondag van de Veertigdagen) 

 
Slotgebed 
v. Gij, Bron van alle leven, 
 wij danken U 

 dat Gij ons dode bestaan opent 
 door Jezus, de Mensenzoon. 
 Wij bidden U: 
 maak ons bereid  
 zijn wegen te gaan 
 om door lijden en dood heen 
 vrijheid en vrede te vinden, 
 in deze veertig dagen en heel ons leven. 
a. Amen. 
 
Slotlied (staande) Liedboek 547 
 
  coupletten: 1a 2 t/m 5c 6a 
  refreinen: a 
 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 
 

Muziek   ‘Sei gegrüßet, Jesu gütig’ | Var. VIII + IX 
   Johann Sebastian Bach | BWV 768 

 

In deze dienst 
 

Voorganger:   ds. Jan van Baardwijk 
Cantor:   Cees-Willem van Vliet 
Orgel:   Jan Jansen 
 
Vanmiddag 
16.00 ChoralVespers  
 
Komende week 
 
Woensdag 29 maart 2023 
19.30 Avondgebed 
 
Zondag 2 april 2023 | Palm- en passiezondag  
09.00 Dienst van Schrift en Tafel (kapel) 
10.30 Dienst van Schrift en Gebed (kerkzaal) 
  ds. Jan van Baardwijk 
 

 
Bestemming van de gaven 
 

 - Kerk in Actie: 40-dagencollecte | Werelddiaconaat | 
Bangladesh: Kansen creëren voor jongeren 

 
 In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt 

onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed 
opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen 
een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in 
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 
starten. 

  

 - Kosten erediensten en wijkpastoraat 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 26 maart Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  


