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Aanvangslied:

Laetare ('Verheug u')
vierde zondag van de 40-dagentijd

Groet:

Psalm 122

V: Genade zij u en vrede,
van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer.
Amen

Inleiding op de dienst
Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.
Kyrielied: 299j (vers 1 en 2 uit het Liedboek, vers 3, 4 en 5 uit
andere bundels )

Thema: 'Vertrouwen'

1 Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten
al uw schepselen in nood,

2 om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer!

3 Zoveel droefheid, niet te dragen,
zoveel eenzaamheid en pijn:
laat het niet verborgen blijven,
laat er, Heer, ontferming zijn!

4 Hoor ze roepen, bange mensen,
want ze zien het licht niet meer.
Laat hun stem ook onze stem zijn:
Kyrieleis, ontferm U, Heer!

5 Om de mensen, godverlaten
vluchtelingen, doodswoestijn,
om de woede, om de tranen:
laat er, Heer, ontferming zijn!
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Gebed van de zondag

Uitgezonden vanuit Open Hof
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Aanvang: 10.00 uur

Moment met de kinderen: kindernevendienstproject: 'Een teken van leven'

Projectlied: 'De paaskaars brandt'
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U geeft me geluk en liefde,
altijd en overal.
Ik zal bij u zijn in uw tempel,
mijn hele leven lang.

(tekst Erik Idema, melodie Marijn Slappendel)

Lied: 139b
Evangelielezing: Johannes 9: 1-13, 24-39
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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?
3
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het
4
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
5
komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik
6
het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het
7
speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei
tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze
taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij
zien.
8
Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man
9
die altijd zat te bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij
10
lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je
11
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
12
ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik
niet,’ zei hij.
13
Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën.

2 Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben ik erbij,
voor altijd ga ik aan je zij.

DE SCHRIFTEN
Lezing: Psalm 23 (vertaling 'Bijbel in gewone taal', NBG 2014)
De Heer zorgt voor mij,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Hij geeft me alles wat ik nodig heb.
2-3
Hij leidt mij,
zoals een herder zijn schapen leidt
naar groen gras en fris water.
Bij de Heer ben ik veilig,
hij geeft mij nieuwe kracht,
zo goed is hij.
4
Ik ben niet bang,
ook al is er gevaar,
ook al is het donker om mij heen.
Want u bent bij mij, Heer.
U beschermt me,
u geeft mij moed.
5
U nodigt mij uit in uw tempel.
U zorgt goed voor mij.
U geeft me te eten en te drinken,
meer dan genoeg.
En al mijn vijanden kunnen dat zien.
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Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’
25
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.’
26
Ze drongen aan: ‘Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?’
27
‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer
28
horen? Wilt u soms leerling van hem worden?’ Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je
29
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
30
hij vandaan komt.’ De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar
31
hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet
32
naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat
de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit
33
vertoond! Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen
34
doen?’ Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les
lezen?’ En ze joegen hem weg.
3

4
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Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’
37
‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar hem
38
en u spreekt met hem,’ zei Jezus. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog
39
zich voor Jezus neer. Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te
vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’

Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’
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Collecten: 1. Project Kerk in Actie - toegelicht door Dick de Leng
2. Voor de kerkdienst

Afsluitend lied: Zangen van Zoeken en Zien 183: 1, 2, 3 en 4 (iets gewijzigd)

Lofprijzing: 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.
Preek
Meditatieve muziek: 'O Toi, l'au-delà de tout' (Taizé 404)

2 U bent stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat;
U bent warmte als de kilte
onze liefde sterven laat.
En geeft steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.
4 Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamd tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen: 'God'.
En zaai twijfel in mijn geest
als ik U te zeker weet.

Zegen
Vertaling:

O u, die alles overstijgt, welke geest kan u bevatten?
Al het zijnde bejubelt u, het verlangen van allen gaat naar u uit.

Pianospel
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3 U de ziel van mijn gedachten,
u de drijfveer van mijn hand.
Breng het Rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand.
Inspireer ons dag aan dag
met Uw geest en geef ons kracht.

