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VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 122 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: ‘Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 

2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

Stil gebed    
Bemoediging en Groet 

Kyriegebed 

Zingen  Lied 274 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 

3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 



DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van de Schriften 

Moment met de kinderen 
Projectlied   Wie zeg jij dat Ik ben  
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  

Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader,  
Wijs Ik jou de weg.  

Veertig dagen vragen,  
Veertig dagen zoeken,  
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken?  

U bent de levende Heer,  
Sterker dan de wind,  
Vergeeft onze zonden,  
En roept ieder kind.  
Het levende brood,  
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan,  
Staat altijd om ons heen.  

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Johannes 9: 1-17 
door Annelie Weedage 
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen 
vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf ge-
zondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, 
‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het 
werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand 
iets doen. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ Na deze woorden 
spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de 
ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is 
in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij 
zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man 
die altijd zat te bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel 
op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 
Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga 
naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze 
vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. Toen namen ze de man die blind ge-
weest was mee naar de farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen 
geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij 
kon zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me ge-
wassen en nu kan ik zien.’ Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, 
want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens 
zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond verdeeldheid. Daarop vroegen ze aan de 
blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’ ‘Hij is 
een profeet,’ was zijn antwoord. 



Zingen  Psalm 23b: 1, 2 en 3 
1. De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

3. De Heer is mijn herder!  
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

Lezen   Johannes 9: 18-34 
Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen 
zijn ouders en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu 
zien?’ Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker. 
Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we 
ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’ Dat zei-
den de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden 
dat ze iedereen die Jezus als de messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. 
Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten 
vragen. 
Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden ze, 
‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ ‘Of Hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, 
‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’ Ze drongen aan: ‘Wat heeft Hij 
met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen geopend?’ ‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar 
u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?’ Nu vie-
len ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. 
Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we 
niet waar Hij vandaan komt.’ De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij 
vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars 
luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat iemand de ogen opent van 
een man die blind geboren is – dat is nog nooit vertoond! Als die man niet van God kwam, 
zou Hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al 
zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg. 

Zingen  Lied 839 
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 



3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

Zingen  Lied 534 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 

2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 

4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

In memoriam mw. Geertje van den Brink-Blom 
Zingen  Lied 885: 1 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 
Kinderen komen terug uit Kinderkerk en oppas 

Slotlied   Lied 1005 
1. Zoekend naar licht hier in het duister,   
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 



Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Wegzending en zegen Zingen !3x Amen"


