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Orde van Dienst – Zondag 22 maart 2020 – Online dienst in verband met het Corona Virus 
Voorganger: ds. Margrietha Reinders  
Organist: Christ van der Veer 
Ouderling van dienst: Hans Teerds 
 
 
Welkom en mededelingen (ouderling van dienst) 
 
Votum en groet; drempelgebed 
 
Zingen: Intochtslied 287 : 1, 2 en 5 
 

1.  
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 
wie in voor- of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnentreden, – 
bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 
 
2. 
Rond het boek van zijn verbond 
noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 
 
5. 
Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 

Gebed om ontferming 
 
Zingen: Kyrielied 23c  
 

1. 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
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daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 

 
2. 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
3. 
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
4. 
Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
5. 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

 
 
Gebed om de Geest 
 
Lezing: Johannes 9 : 1 – 41 
 

1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen  
vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf 
gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, 
‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het 
werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets 
doen. 5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze woorden 
spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de 
ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloamen was u daar.’ 
(Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam 
kon hij zien. 

8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die 
altijd zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel 
op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen 
opengegaan?’ 11Hij 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.’ 12Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 

13Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. 14De dag 
dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk 
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een sabbat. 15Ook 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 gewassen en nu kan ik 
zien.’ 16Sommige 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 
wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid. 17Daarop vroegen ze aan de 
blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft.’ ‘Hij is 
een profeet,’ was zijn antwoord. 

18Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze 
riepen zijn ouders 19en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan 
hij dan nu zien?’ 20‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten 
we zeker. 21Maar 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.’ 22Dat zeiden 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. 23Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en 
dat ze het hem zelf moesten vragen. 

24Toen 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.’ 25‘Of hij een zondaar is weet ik 
niet,’ zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’ 26Ze 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 horen? Wilt u soms leerling van 
hem worden?’ 28Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! Wij 
zijn leerlingen van Mozes. 29Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar 
van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.’ 30De man antwoordde: ‘Wat vreemd 
dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. 31We weten 
dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil 
doet. 32Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit 
vertoond! 33Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen 
doen?’ 34Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ 
En ze joegen hem weg. 

35Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 36‘Als ik 
wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven,’ zei hij. 37‘U kijkt naar hem en u spreekt met 
hem,’ zei Jezus. 38Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich 
voor Jezus neer. 39Jezus 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.’ 40Een paar farizeeën die bij 
hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ 41‘Was u maar blind,’ 
zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft 
uw zonde.’ 

 
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 
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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. 
 

Overdenking 
 
Zingen: Lied 904 : 1, 3 en 5 
 

1. 
Beveel gerust uw wegen, 
al wat u ’t harte deert, 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ’t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
3. 
Laat Hem besturen, waken, 
’t is wijsheid wat Hij doet! 
Zo zal Hij alles maken, 
dat ge u verwonderen moet, 
als Hij, die alle macht heeft, 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, 
waarom gij thans nog schreit. 
 
5. 
Maar blijft gij met vertrouwen 
naar God zien in de nacht; 
dan doet Hij u aanschouwen 
wat gij het minst verwacht. 
Eens zal Hij u bevrijden 
ook van de zwaarste last, 
houd moedig bij het strijden 
aan zijn beloften vast. 
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Dank - en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Zingen: Slotlied 913 
 
1. 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
2. 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 
3. 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4.  
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 

Heenzending en Zegen. Als afsluiting zingen we lied 415 
 

1. 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. 
Stort, op onze bede, 
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in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
3. 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

 
 
Een gezegende week gewenst.  
Volgende week zondag, 10.00 uur, De Bron: ds. Jan Scheele-Goedhart 
  


