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PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG 
 
ZONDAG 28 MAART 2021 
 
ZEVENDE LIJDENSZONDAG – PALMZONDAG 

 
 
M.M.V. SIMON SCHOON, ORGEL, EN GEMEENTELEDEN, ZANG 
 
ZINGEN: CHRISTUS ONZE HEER VERREES 

 
Christus, onze Heer, verrees, Halleluja! 
Heilge dag na angst en vrees, Halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, Halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, Halleluja! 
 
Prijst nu Christus in ons lied, Halleluja, 
Die in heerlijkheid gebiedt, Halleluja, 
Die aanvaardde kruis en graf, Halleluja, 
dat Hij zondaars ’t leven gaf, Halleluja! 
 
Maar Zijn lijden en Zijn strijd, Halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, Halleluja! 
Nu is Hij der heemlen Heer, Halleluja! 
Englen juublen Hem ter eer, Halleluja! 

 
WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST 
 
ZINGEN: PSALM 21 VERS 3 EN 7 

 
Al wat de Koning had begeerd 
van U, o God, was leven;  
en U hebt Hem gegeven  
een leven dat de tijd trotseert,  
een leven voor altijd  
in onvergankelijkheid. 
 
Verhef U in Uw kracht, o Heer,  
toon Uw geducht vermogen  
aan sterfelijke ogen. 
Wij willen zingen tot Uw eer,  
willen Uw wondermacht  
lofzingen dag en nacht. 

 
STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET 
 
AANSTEKEN 7E KAARS EN TOELICHTING BLOEMSTUK 
 
KINDERMOMENT – FILMPJE: PALMPASEN IN JERUZALEM 
 
BEAMER: ALS IK LEES IN DE BIJBEL – MARCEL & LYDIA 

 
Als ik lees in de Bijbel 
wat er toen is gebeurd 
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die dag in Jeruzalem 
hoe soldaten U sloegen 
hoe U mee werd gesleurd 
en mensen schreeuwden: “Kruisig Hem!” 
 
Dan word ik stil 
en denk ik eraan 
dat U dit ook 
voor mij hebt gedaan 
 
Dank U Jezus 
dat U stierf voor mij 
Dank U Jezus 
dank U wel 
 
En ik lees van de doornen 
als een kroon op Uw hoofd 
hoe U werd bespot en veracht 
En met spijkers gekruisigd 
van het leven beroofd 
en dat U riep: ‘Het is volbracht’ 
 
Dan word ik stil 
en denk ik eraan 
dat U dit ook 
voor mij hebt gedaan 

 
GEBED 
 
LEZING: JOHANNES 11 VERS 1 T/M 44 

 
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 
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graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 
vijftien stadie, 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.’ 
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 dat ergerde Hem. Diep bewogen vroeg Hij: 
‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, 
Heer.’ Jezus begon ook 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?’ Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een 
spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ 
Marta, de zuster 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 die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 
Daarna riep Hij: ‘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: SJONG OP, SJONG OP FOAR JEZUS 

 
Sjong op, sjong op foar Jezus,  
de Kening fan ‘e wrâld. 
Hy die de dea teneate,  
die dat ta ús behâld. 
It grêf koe Him net hâlde, 
Hy waard de dea oermânsk. 
Lei ‘t deadskleed ôf en wynsels,  
gie út yn ljochte glâns. 
 
Wês bliid, wês bliid te moede,  
God hat oan ‘t minskdom tocht. 
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Troch ‘t nearste tsjuster hinne  
kaam Jezus wer yn ‘t ljocht. 
En yn dat ljocht te libjen  
mei elk dy ‘t yn Him leaut. 
Hy sil foar harren soargje, 
Syn keninkryk dat bliuwt. 
 
En ienkear komt de moarntiid,  
dan riist de grutte dei. 
As Hy komt op de wolken,  
wurde-alle skaden wei. 
Bazunen sille klinke,  
wat dea wie riist oerein. 
It âlde is foarby gien  
en ‘t nije nimt gjin ein. 

 
VERKONDIGING OVER JOHANNES 11: 25-26 
 
ZINGEN: GEPREZEN ZIJ DE HEER DIE EEUWIG LEEFT 

 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die al het aards gebeuren vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden, 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. 

 
DANKGEBED EN VOORBEDE 
 
AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES 
 
ZINGEN: DAT ’S HEREN ZEGEN OP U DAAL’ 

 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
Zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal Zijn naam ter eer:  
looft, looft dan aller heren Heer! 

 
ZEGEN 


