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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

‘Wie zich door God alleen laat leiden’ (lied 905), D. Sanderman (geb. 1956) 

De kaarsen worden aangestoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. O God, keer U óm naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil! 
v. O Heer! Hoor ons gebed  
a. en laat ons geroep tot u komen – 

 

a. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn 
in uw geheimen en in uw heiligdom, 
door hem die onze meester is: Jezus Messias. 
Amen. (gemeente gaat zitten) 

Introïtuspsalm 31: 1 , 15, 19 

Kyriegebed / inleiding 

Kyrielied 413: 3 

Glorialied 413: 1 en 2  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed 

Profetenlezing, verzen uit  Ezechiel 37 (volgens de Herziene Statenvertaling)  
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15 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 
16 En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor 
de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor 
Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. 
17 Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand 
éé n worden. 
20 Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn. 
21 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de 
heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar 
hun land brengen. 
22 Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen  één 
koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in 
twee koninkrijken verdeeld zijn. 
24 En  mijn knecht David zal koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één herder zijn. Zij 
zullen in mijn bepalingen wandelen en mijn verordeningen in acht nemen en die houden. 
26 Ik zal met hen een  verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, 
Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zalmMijn heiligdom in hun midden 
zetten tot in eeuwigheid. 
27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een  God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor 
mij zijn. 
 
Lied 755 
 
Evangelielezing Johannes 11, 45 – 54  (NBG ’51)  

 

45 Vele der Joden dan, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat Hij 
gedaan had, geloofden in Hem; 46 maar sommigen van hen begaven zich naar de Farizeeen 
en zeiden hun, wat Jezus gedaan had. 47 De overpriesters en de Farizeeen dan riepen de 
Raad samen en zeiden: Wat doen wij, want deze mens doet vele tekenen? 48 Als wij Hem 
zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel 
onze plaats als ons volk ontnemen. 49 Maar een van hen, Kajafas, de hogepriester van dat 
jaar, zeide tot hen: Gij weet niets, 50 en gij beseft niet, dat het in uw belang is, dat een 
mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. 51 Doch dit zeide hij niet 
uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor 
het volk, 52 en niet alleen voor het volk, maar om ook de verstrooide kinderen Gods bijeen 
te vergaderen. 53 Sinds die dag dan beraadslaagden zij om Hem te doden. 54 Jezus dan 
bewoog Zich niet meer vrij onder de Joden, maar vertrok vandaar naar de landstreek dicht 
bij de woestijn, naar een stad, Efraim genaamd, en Hij bleef daar met zijn discipelen. 

 

Lied  581: 1, 2  en 4  
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Preek 

Lied 843 

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.  
Bankrekeningnummer 999. Stichting Vluchteling. Hulp Oekraïne. 

 
Voorbeden 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 607 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 
 (gemeente gaat zitten)  
 
Berceuse in Es majeur, Philip Sparke 
 

Bij de dienst 
 
Sinds vrijdag zijn allerlei beperkende maatregelen niet meer van kracht, behoudens een 
enkele uitzondering.  
In de diensten ‘mag’ alles weer, al verzoeken wij een ieder toch nog enige voorzichtigheid 
in acht te nemen: houdt rekening met mogelijke kwetsbaarheden!  
 
Vandaag drinken we voor het eerst ook weer koffie na de dienst. Dit keer nog feestelijker 
(en smakelijker!) dan anders: met een stuk taart erbij. 
Uiteraard vergezeld van een goed gesprek – kans om na lange tijd weer ‘es wat bij te 
praten. Wees welkom!  
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*) De collectes 

 
In verband met de situatie in en rond Oekraïne vervallen de geplande collectes. In plaats 
daarvan wordt uw bijdrage gevraagd voor de Stichting Vluchteling. Zie onderstaand 
bericht:  
 
Stichting Vluchteling opent Giro 999 vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook stellen we per direct 
een kwart miljoen euro beschikbaar uit onze reserves om noodhulp te kunnen verlenen aan 
mogelijk grote groepen Oekraïense vluchtelingen. De komende uren en dagen bepaalt Stichting 
Vluchteling waar en op welke manier dit geld het beste besteed kan worden. 
 
Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling: "Mijn gedachten gaan uit naar de inwoners van 
Oekraine, die niets liever willen dan leven in veiligheid en vrede. Hoe angstig moet het zijn om 
wakker te worden en je te realiseren dat jouw land in oorlog is? De humanitaire noodsituatie die 
zou kunnen voortvloeien uit deze grote militaire operatie, mag niet worden onderschat." 
Dit is dan ook hét moment om medemenselijkheid en solidariteit te tonen. Daarom zijn wij direct 
in actie gekomen om razendsnel noodhulp te kunnen verlenen en hebben we Giro 999 geopend 
voor iedereen die de Oekraïners wil helpen.” 
 
‘Onze verwachting is dat vele duizenden mensen op de vlucht zullen slaan naar buurlanden van 
Oekraine en binnen het land zelf. Noodhulp in de vorm van eerste levensbehoeften, zal dan hard 
nodig zijn. Stichting Vluchteling monitort de situatie via haar partnerorganisaties ter plaatse, zodat 
de noden snel geidentificeerd kunnen worden en hulp snel kan worden opgeschaald.’ 

 

Mededelingen 

Zondag 4 maart, Eerste van de Veertigdagen 
In de dienst van  komende zondag gaat ds. Westra   voor.  
 
De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet naar mevrouw  
 
Veertigdagenkalender 
Voor wie zijn/haar waardering voor de kalender  uitdrukking wil geven: er staat een onjuist 
rekeningnummer vermeld. Het correcte nummer is: NL11 INGB 0000 8675 84, t.n.v. Protestantse 
Gemeente Ede, o.v.v. 40-dagenkalender 2022. 
 

  
Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Elly Hoogteijling 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

  M.m.v. Kor Mollema, Euphonium 
 
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 


