
Gereformeerde Kerk Aalden   zondag  13 maart 2022, 10.00 uur 
      kerkelijk jaar:  tweede zondag van de 40-Dagen,  
         Reminiscere (= Gedenk, Denk aan) 
      liturgische kleur: paars, 
         kleur van inkeer en voorbereiding 
 
voorganger: ds Hendrik Marsman, Nooitgedacht 
organist: Mans Kuipers 
beamist: Wilma Visser 

 
ORDE VAN DE DIENST 

 
klokgelui, inleidend orgelspel, welkom 
 

NADEREN 

intro bij zondag ‘’Reminiscere’   (voorganger) 
voorganger: Gedenk uw ontferming, God, 
GEMEENTE: uw liefde de eeuwen door. 
 
de gemeente gaat staan 
 
opgangspsalm bij zondag ‘Reminiscere’  psalm 25:3 
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend’lijke_ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 

van mijn onbedachte 
jaren! 
Heer, die al mijn on-
trouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
AANSLUITEND: acclamatie  lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
verstilling, bemoediging en groet 
 
de gemeente gaat zitten 
 
vervolg opgangspsalm    psalm 25:5 
5 Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 

Wil mij, uwen naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer, 
zwaar en menigmaal misdreven. 

 
gebed van toenadering 
 
ochtendlied     lied 218 
ALLEN: 1 Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

 
MANNEN: 2 Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

 
ALLEN: 3 Dank U dat alle vogels zingen, 

dank U voor elke boom in bloei. 

Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

VROUWEN 4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 

die ik tegenkom. 
 



ALLEN: 5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 

Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
kyrie      lied 81 (Dienstboek I; 3x) 
voorganger: … Daarom roepen wij: 

GEMEENTE:  
 
voorganger: … Amen. 
 
AANSLUITEND  kyrielied  lied 281:1,2,3,4,5 
1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht:  
Kyrie eleison! 
 
2 Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan met uw goedheid vast:  
Kyrie eleison! 
 
3 Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, Zon die ons te wachten staat:  
Kyrie eleison! 

4 Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 
 
5 Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent: 
Kyrie eleison! 

 
HOREN EN VERSTAAN 

gebedsgroet 
 
voorganger: De Heer zij met u! 
GEMEENTE: Zijn Geest ook met u! 
 
gebed om de Geest 
 
de Schriften    (NBV21; naar het Oec. Leesrooster van de Raad van Kerken) 
profeten    Jesaja 63,1-9 (lector) 
De wraak van de HEER  
1 ‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra,  
in purper gekleed, met praal getooid,  
die zich groots en machtig verheft?’  
Ik ben het die in gerechtigheid spreekt  
en bij machte is te redden.  
2 ‘Hoe komen uw kleren zo rood,  
als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’  
3 Ik heb de perskuip alleen getreden,  
geen van de volken hielp Me daarbij.  
Ik trad hen in mijn woede,  
vertrapte hen in mijn toorn.  
Hun bloed bespatte mijn kleren,  
al mijn kleren werden besmeurd.  
4 Ik had besloten tot een dag van wraak,  
het jaar van vergelding was aangebroken.  
5 Toen zag Ik dat er niemand was die hielp,  
Ik was geschokt dat niemand Mij aanmoedigde.  
Op eigen kracht bracht Ik redding,  
door mijn woede aangespoord.  
6 Ik heb de volken in mijn woede vertrapt,  
met mijn toorn heb Ik hen dronken gevoerd.  
Hun bloed liet Ik op aarde neervloeien.  
7 Ik zal de liefde van de HEER gedenken  
en zijn roemrijke daden bezingen:  



alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,  
de goedheid die Hij het volk van Israël bewees  
in zijn ontferming en zijn grote liefde.  
8 Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!  
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’  
Daarom wilde Hij hun redder zijn.  
9 In al hun nood was ook Hijzelf in nood:  
zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid.  
In zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost,  
Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. 
 
 antwoordpsalm    psalm 25:10 
10 Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik te allen tijd. 

Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
 evangelie    Johannes 12,20-36 (lector) 
Jezus spreekt over zijn dood 
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het 
feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gin-
gen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroe-
gen of ze Jezus konden zien. 22 Filippus ging dat 
tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar 
Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de 
Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Wer-
kelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in de 
aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 25 
Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, 
maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt 
het voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij dient moet 
Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, 
en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. 

27 Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet 
Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbij-
gaan? Maar hiervoor ben Ik juist gekomen. 28 Laat 
nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk 
er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid 
getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 

De mensen die daar stonden en dit hoorden, zei-
den: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die 
zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesp-
roken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor 
Mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oor-
deel over deze wereld geveld, nu zal de heerser 
van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer 
Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik ie-
dereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee duidde Hij 
aan welke dood Hij zou sterven. 34 De mensen 
zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat 
de messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt U dan 
dat de Mensenzoon omhooggeheven moet wor-
den? Wie is die Mensenzoon?’ 35 ‘Nog een korte 
tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw 
weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet 
overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar 
hij heen gaat. 36 Geloof in het licht zolang u het 
licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ 
Na deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich 
voor hen schuil. 

 
acclamatie na de lezingen  lied 339a 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader,  

o Zoon, o heilige Geest,  
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
voor de kinderen 

 
 
preek, stilte 
 
muzikaal meditatief    (organist) 
 
 
 
 



 
 
preeklied     lied 536 
1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 
2 De schepping die voor ons gesloten was  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.  
O zoon van David, wees met ons bewogen,  
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.  

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid  
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;  
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,  
Gij hogepriester in der eeuwigheid.  
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.  
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.  
Ons is een loflied in de mond gegeven,  
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
de gemeente gaat staan 
 
credo      (Marinus van den Berg) 
 
zingen      lied 345:2 
2 Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven  
ik daarvoor instaan mag, 

dat ik het in mijn daden 
waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 
door mij en om mij heen. 

 
de gemeente gaat zitten 
 
Gaven en gebeden 
 
Dankzegging, voorbeden stil gebed en het onze 
vader. 
 
Moment voor de collecte 

 
 
 

 
 
 
 

 
GEZEGEND GEZONDEN 

de gemeente gaat staan 
 
slotlied      lied 216 (Tussentijds) 
1 Komen ooit voeten gevleugeld  
mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde  
de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord 
uit mensenmonden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 
 
2 Dan zal ik huilen en lachen 
en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden 
en huiv’rend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, 
nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen 

3 Dan zal ik zwaaien naar vreemden, 
zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem 
in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 

 
 
lied 415:3   als gezongen amen.
3 Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer

 


