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Kleur van de zondag: Paars 
 
Ochtenddienst: 5e Zondag 40 dagentijd 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. E. Dibbets- van der Roest 

Collecte: 1. Diaconie     2. Kerk 

Organist:           Gert Jan Hol 
 
Gebedspunt: 
Bidden wij om helpende handen, luisterende oren 
en mensen die opstaan om een nieuw begin te 
maken. 
 
Vandaag zingen wij: 
aanvangslied 287: 1, 5 
antifoon lied 535f (cantorij) 
allen direct aansluitend: psalm 43: 1, 3  
antifoon lied 535f (cantorij) 
lied 335 Cantorij zingt 1x, allen 1x 
projectlied 
lied 610 cantorij 1, 3, 5; allen 2, 4, 6 
lied 840 
lied 608  
gebeden, afgewisseld met: lied 256  
lied 825: 1, 3, 9 
 
Projectlied: Verander je mee? 
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 
1ste Schriftlezing: Ezechiël 37: 1-6 en 11-14 
(NBV21) gelezen door Christine Eikelenboom 
Ik werd opnieuw door de hand van de HEER 
gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en Hij zette 
mij neer in een dal vol beenderen. Ik 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. De HEER vroeg 
mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer 
tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn 
God, dat weet U alleen.’ Toen zei Hij: ‘Profeteer, 
en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, 
luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt 
God, de HEER: Beenderen, Ik ga jullie adem 
geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie 
pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie 
met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven  

 
zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie 
beseffen dat Ik de HEER ben.”’… 
En 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.” 
Profeteer 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 brengen. Mijn volk, 
als Ik je graven open en jullie uit je graven laat 
komen, zullen jullie beseffen dat Ik de HEER ben. 
Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot 
leven komen, Ik zal jullie in je eigen land laten 
wonen, en jullie zullen beseffen dat Ik de HEER 
ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt 
de HEER.”’ 
 
2de Schriftlezing: selectie uit Johannes 11 
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit 
Betanië, het dorp waar Maria en haar zus 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 
zussen 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 zus, 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?’ 
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 is Didymus, 
‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij 
maar gaan, om met Hem te sterven.’  
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, 
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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 zus 
Maria apart en zei: ‘De meester is er, en Hij 
vraagt naar je.’  
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.’ 
Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en 
gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot 
geloof in Hem. Maar enkelen gingen naar de 
farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan 
had. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem 
zouden doden. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen zijn gegaan naar de heer H. v.d. 
Burg, Burgemeester van Gentsingel 16 en Mevr. 
G. v.d Engel -De Vries, Korpershoek 26. 
 
Toelichting collecte diaconie: 
Zondag collecteert de diaconie tijdens de dienst 
voor het Werelddiaconaat in Bangladesh. 
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 leerwerktraject aanbieden, 

bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van 
witgoed, elektronica of motorfietsen, 
computerspecialist, kleermaker, goudsmit 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. Het ontwikkelen van zelfstandigheid is 
voor deze jongeren van groot belang en daarom 
bevelen we deze collecte dan ook van harte aan. 
Giften zijn van harte welkom op reknr. 
NL83RABO0146831535 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem. te Schipluiden o.v.v. Bangladesh 
De diakenen. 
 
Symbolische schikking 
De symbolische schikking is gemaakt naar 
aanleiding van het evangelie over de opwekking 
van Lazarus uit het graf. De krans staat voor de 
kringloop van het leven, zonder begin en zonder 
eind. Droge grassen en takken verwijzen naar het 
vergankelijke aardse leven, terwijl verse tulpen en 
grassen verwijzen naar het nieuwe leven. Tekst 
ter overweging:  
Cirkel vol 
Ogenschijnlijk dode bloemen 
Zijn levende herinneringen 
Liefde voor jou 
 
Vastenwandelingen 
Deze week wordt er in Schipluiden gewandeld op 
dinsdag 28 en vrijdag 31 maart (koffie telkens in 
de Schelp). Start is telkens om 9.00 uur vanuit 
parochiecentrum de Schelp. Zie ook het prikbord 
in de hal van de kerk. 
 
Avondgebeden in de Stille Week 
Van maandag 3 t/m donderdag 6 april is er elke 
avond om 19.30 uur een oecumenisch 
avondgebed in de koorruimte van de Dorpskerk. 
Er is aansluiting gezocht bij het thema van 
Kerkinactie: Uit liefde voor jou. Een klein half uur 
van bezinning met gebeden, stilte, liederen, 
muziek en symboliek van licht. Korte 
bijeenkomsten ter voorbereiding op de vieringen 
van Goede Vrijdag en Pasen. Van harte welkom! 
 
Doorpraten 
Praat na de dienst eens door met elkaar over de 
vraag: Wat is voor jou het wonder van het leven? 
 
Voorjaars kriebels... 
Heeft u/ jij de vrijdag ochtend 31 maart zin om 
wat met de " voorjaars kriebels" te doen?  
Zo ja, dan nodig ik jullie van harte uit voor wat 
leuke " schoonmaak" werkzaamheden in Het 
Baken.  
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Zoals ramen en deuren schoon maken, zowel 
binnen als buiten. 
Aansluitend drinken we dan een heerlijk koppie 
koffie mét iets lekkers erbij. 
Graag tot 31 maart, ik doe de deur om 9.00 uur 
open! 
Groetjes van Wil Ouwendijk. 
 
Paasactiviteiten voor kinderen 
Rondom Pasen organiseert de kindernevendienst 
weer verschillende activiteiten voor kinderen. 
Hieronder leest u wat er te doen is.  
 
Palm Pasen stokken maken (zondag 2 april) 
Tijdens de dienst op zondag 2 april gaan de 
kinderen in de kindernevendienst Palm Pasen 
stokken maken. Elk onderdeel van de Palm 
Pasen stok heeft een bepaalde betekenis en 
staan symbool voor het paasverhaal. We hopen 
dat er weer veel kinderen bij zullen zijn.  
 
Boerderij ochtend bij Familie Van Vliet (vrijdag 
7 april) 
Het is inmiddels een goede traditie geworden; de 
boerderij ochtend bij de Familie Van Vliet. Op 
vrijdag 7 april bent u tussen 10.00 en 12.00 uur 
van harte welkom aan de Willemoordseweg 4 in 
Schipluiden. Samen met uw (klein)kinderen kunt 
u de dieren aaien, broodjes bakken, bloempotjes 
beschilderen en er is een springkussen. Komt u 
ook? 
 
Pasen (zondag 9 april) 
Op zondag eerste paasdag is de 
kindernevendienst extra feestelijk! Wat we 
precies gaan doen of knutselen verklappen we 
nog niet. We hopen dat je erbij bent! 
 
Kids Paas Event 2023 

 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 

Kopij Zondagsbrief:   
Berichten voor de zondagsbrief van 2 april 2023 
kunt u sturen naar 
zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 
donderdag 30 maart 2023 19.00 uur. 
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