
 1 van 2 

Rotterdam- Grote- of Sint Laurenskerk 
Maart 1985 
Schriftlezingen, | Johannes 12: 1-11 
Tekst: Johannes 12: 3 en 8 | de zalving door Maria 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 69: 4 en 5 

4 Mijn broedren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
En onbekend den zonen mijner moeder. 
'k Vind onder hen noch schutsheer noch behoeder; 
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 
Ik draag den schimp, den smaad en overlast 
Dergenen, die, alziende God, U smaden; 
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 
 
5 Ik heb mijn vlees met enen zak bekleed, 
Maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. 
De rechters zelfs doen niet dan klappen, laken. 
'k Ben 't snarenpel van dronkaards in mijn leed; 
Maar, Heer', tot U, tot U is mijn gebed; 
Daar is, o God, een tijd van welbehagen, 
Een tijd van gunst, te mijner hulp gezet; 
Hoor, naar Uw trouw en heilwoord, dan mijn klagen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 27: 7 

7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'. 

 
Schriftlezing 
 
Johannes 12: 1-11 

1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanië, daar Lazarus was, die gestorven 
was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden. 
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2 Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lazarus was een van 
degenen, die met Hem aanzaten. 
3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, 
heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis 
werd vervuld van den reuk der zalf. 
4 Zo zeide dan een van Zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iskariot, die Hem 
verraden zou: 
5 Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen, en den armen gegeven? 
6 En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was, 
en de beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd. 
7 Jezus dan zeide: Laat af van haar; zij heeft dit bewaard tegen den dag Mijner begrafenis. 
8 Want de armen hebt gijlieden altijd met u, maar Mij hebt gij niet altijd. 
9 Een grote schare dan der Joden verstond, dat Hij aldaar was; en zij kwamen, niet alleen 
om Jezus' wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, dien Hij uit de doden opgewekt had. 
10 En de overpriesters beraadslaagden, dat zij ook Lazarus doden zouden. 
11 Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil, en geloofden in Jezus. 

 
Gebed 
 
Orgelspel 
 
Prediking  
 
Dankgebed in het onze Vader 
 
Zingen Psalm 72: 10 

10 Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom, 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheen; 
De Heer', in Israel geprezen, 
Doet wondren, Hij alleen. 

Zegen 
 
Orgelspel 
En nog samenzang  


