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Orgelspel	voor	de	dienst:	Preludium	&	
Fuga,	J.S.	Bach		(1685	-	1750)	
	
Welkom		
Twee	kaarsen	steken	we	aan	om	het	
paaslicht	te	verspreiden	

	

	

Intochtslied	
‘Vrede	voor	jou	hierheen	
gekomen’	

Vrede	voor	jou,	hierheen	gekomen,	
zoekend	met	ons	om	mens	te	zijn.	
Jij	maar	alleen,	jij	met	je	vrienden,		
jij	met	je	last,	verborgen	pijn.	
Vrede,	genade,	God	om	je	heen,	
vergeving,	nieuwe	moed	
voor	jou	en	iedereen.			
	
Niemand	komt	hier	vrij	van	het	kwade,	
niemand	gaat	hier	straks	weer	vrijuit.	
Niemand	te	veel,	niemand	te	weinig,	
niemand	te	groot,	geen	een	te	klein-	
dit	wordt	verbeeld	in	woord	en	gebaar,	
tot	ooit	en	overal,	wij	leven	voor	elkaar.	
	
	



 3 

Jij	die	ons	kent,	Jij	die	ons	aanvoelt,	
Jij	die	de	hele	wereld	draagt;	
kom	naar	ons	toe,	leer	ons	te	leven,	
help	ons	te	zien	wat	ieder	vraagt-	
tijd	om	te	leven,	kans	om	te	zijn,	
een	plek	om	nu	en	ooit,	gezien,	aanvaard	te	zijn.	

	

	

Moed	en	groet	
V.	De	Heer	is	machtig,	Hij	helpt	ons	altijd	
G.:	Hij	is	de	Maker	van	de	hemel	en	de	
aarde		
V.	Zijn	trouw	duurt	eeuwig	
G.	Hij	laat	de	wereld	niet	in	de	steek.	
	

	
V.	Ik	wens	jullie	toe	dat	God,	onze	Vader,	en	de	Heer	Jezus	
Christus	goed	voor	jullie	zijn	en	jullie	vrede	geven.	
G.	Amen	
	

	

Om	te	beginnen	zingen	wij	welkom	
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(1.	Om	te	beginnen	zingen	wij	welkom.		
Licht	in	ons	midden	raak	ons	aan.		
Geef	ons	een	teken,	teken	ons	leven.	
Gij	die	ons	tot	leven	brengt	en	voor	zult	gaan.)	

2.	Om	te	beginnen	zingen	wij	welkom.	
Woord	in	ons	midden,	spreek	ons	aan.	
Schrijf	onze	namen	in	de	verhalen.	
Gij	die	ons	tot	vrede	brengt	en	voor	zult	gaan.	

3.	Om	te	beginnen	zingen	wij	welkom.	
God	in	ons	midden,	neem	ons	aan.		
Draag	ons	op	handen,	houd	ons	in	leven.		
Gij	die	ons	tot	vriendschap	roept	en	voor	zult	gaan.	
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Gebed	om	ontferming	
We	beantwoorden	dit	met	het	zingen	van	
het	kyrië	

 
 

	

Als	loflied	zingen	we	Lied	600	
Vers	1,	2	en	5	
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2. Licht, geschapen, 
uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods 
gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
	

5. Licht, straal hier in onze 
ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen 
tooien, 
ga ons voor van hand tot 
hand! 

	

	

We	bidden	om	de	verlichting	met	de	
Heilige	Geest	met	Lied	317	
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2    Heer, uw boodschap staat geschreven, 
 ons ten leven, 
 maak uw schrift het levend woord. 
 Zie het boek van uw behagen 
 opgeslagen; 
 spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
3    Roep ons uit de doodse dalen 
 waar wij dwalen, 
 door een vreemde stem bekoord. 
 Breng ons naar de heil'ge stede 
 van uw vrede. 
 Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
	
	

	

We	luisteren	naar	een	gedeelte	uit	de	
Bijbel:	
Genesis	1	vs.	1-5		

In	het	begin	schiep	God	de	hemel	en	de	aarde.		
De	aarde	was	woest	en	doods,	duisternis	lag	over	de	
oervloed,	en	over	het	water	zweefde	Gods	geest.	
God	zei:	‘Laat	er	licht	zijn,’	en	er	was	licht.	God	zag	dat	het	
licht	goed	was,	en	Hij	scheidde	het	licht	van	de	duisternis;	het	
licht	noemde	Hij	dag,	de	duisternis	noemde	Hij	nacht.	Het	
werd	avond	en	het	werd	morgen.	De	eerste	dag.	
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We	zingen	Lied	162	vs.	1,	4	en	6	

 
	
In	het	begin	zijn	de	sterren	gaan	branden,	
in	het	begin	kwam	de	zon	en	de	maan.	
Boven	het	land	en	de	zee	en	de	stranden,	
wijzen	zij	wegen	en	tijden	aan.	
	
In	het	begin	riep	God	mensen	tot	leven,	
in	het	begin	was	het	woord	in	hun	mond.	
Wat	was	het	goed	om	op	aarde	te	leven,	
wat	was	God	blij	dat	de	wereld	bestond.	
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We	luisteren	naar	een	gedeelte	uit	de	
Bijbel:	
Johannes	9	vs.	1-8	en	vs.	35-39	

91Ergens	onderweg	zag	Jezus	een	man	die	al	vanaf	zijn	
geboorte	blind	was.	2De	leerlingen	vroegen:	‘Meester,	
waarom	is	die	man	blind	geboren?	Wordt	hij	gestraft	voor	
zijn	eigen	fouten,	of	voor	de	fouten	van	zijn	ouders?’	
3Jezus	zei:	‘Die	man	heeft	niets	fout	gedaan	en	zijn	ouders	
ook	niet.	Door	zijn	blindheid	kan	ik	aan	iedereen	laten	zien	
hoe	God	werkt.	4-5God	heeft	mij	gestuurd,	ik	werk	namens	
hem.	Ik	ben	het	licht	voor	de	wereld.	Zolang	ik	er	ben,	is	het	
dag.	Daarom	moeten	we	nu	doen	wat	God	van	ons	vraagt.	
Want	straks	wordt	het	nacht,	en	dan	kan	niemand	meer	iets	
doen.’	
6Toen	Jezus	dat	gezegd	had,	spuugde	hij	op	de	grond	en	
maakte	een	beetje	modder.	Hij	smeerde	de	modder	op	de	
ogen	van	de	blinde	man	7en	zei:	‘Ga	je	wassen	in	het	badhuis	
van	Siloam.’	(Siloam	betekent:	hij	is	gestuurd.)	
De	man	ging	weg	om	zich	te	wassen.	Toen	hij	terugkwam,	kon	
hij	zien.	
…		
35Jezus	hoorde	wat	er	met	de	man	gebeurd	was.	Toen	hij	hem	
zag,	zei	hij:	‘Geloof	je	in	de	Mensenzoon?’	36De	man	
antwoordde:	‘Heer,	kunt	u	me	zeggen	wie	dat	is?	Dan	zal	ik	in	
hem	geloven.’	37Jezus	zei:	‘Je	hebt	hem	al	gezien,	hij	spreekt	
nu	met	je.’	38Toen	zei	de	man:	‘Ik	geloof,	Heer.’	En	hij	knielde	
voor	Jezus.	
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39Jezus	zei:	‘Mijn	komst	naar	de	wereld	bepaalt	hoe	het	met	
de	mensen	zal	gaan:	blinde	mensen	gaan	zien,	maar	mensen	
die	zien,	zullen	blind	worden.’	
	

	

We	zingen	Gezang	487	
Vers	1	en	3	

 

	
Gij	geeft	het	uw	beminden	in	de	slaap,	
Gij	zaait	uw	naam	in	onze	diepste	dromen.	
Gij	hebt	ons	zelf	ontvankelijk	gemaakt	
zoals	de	regen	neerdaalt	in	de	bomen,	
zoals	de	wind,	wie	weet	waarheen	hij	gaat,	
zo	zult	Gij	uw	beminden	overkomen.	
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De	preek:	Jezus	heeft	een	oogje	op	je	
	

	
Orgelspel	na	de	preek:	Andante	uit	4e	orgelsymphonie,	A.	
Guilmant	(1837-1911)	
	

	

We	zingen	Lied	534	vs.	1	en	2	
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Hij	die	de	armen	voedsel	gaf,	
met	overdaad	hen	kwam	verwarmen,	
is	zelf	het	brood	dat	honger	stilt:	
ons	levensbrood,	de	Zoon	van	God.	
	
	

	

Dankgebed	en	voorbede	
Ieder	mag	iets	zeggen,	ik	sluit	dat	af	met	
‘Hier	bidden	we	voor’	
	

	

	

Mededelingen	en	inzameling	van	de	
gaven	
	

	

We	zingen	staande	de	geloofsbelijdenis	
Ik	geloof	dat	God	mij	nooit	alleen	zal	laten	staan	
dat	Hij	van	mij	houdt	en	al	mijn	woorden	kan	verstaan.	
Hij	vraagt	ons	te	bouwen	aan	zijn	lang	beloofde	land	
en	neemt	ons	bij	de	hand.	
Glorie,	glorie	halleluja	(3x),	en	neemt	ons	bij	de	hand.	
	

Ik	geloof	in	Jezus	Christus	die	bij	ons	wil	zijn,	
die	voor	ons	een	broer	is	en	ons	voedt	met	brood	en	wijn.	
Iedereen	mag	bij	Hem	komen,	niemand	stuurt	Hij	heen	
Hij	laat	ons	nooit	alleen.	
Glorie,	glorie	halleluja	(3x),	Hij	laat	ons	nooit	alleen.	
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God	gaf	ons	zijn	Geest	om	ons	te	troosten	bij	verdriet	
en	wanneer	wij	blij	zijn	leert	Hij	ons	het	hoogste	lied.	
Zijn	geduld	is	eeuwig	en	Zijn	liefde	kent	geen	grens	
Hij	maakt	van	mij	een	mens.	
Glorie,	glorie	halleluja	(3x),	Hij	maakt	van	mij	een	mens.	
	
	
	

	

Avndmaalsgebed,	Lied	403d	
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  We	bidden	het	Onze	Vader	
Onze	Vader	die	in	de	hemelen	zijt,	
uw	naam	worde	geheiligd;	
uw	Koninkrijk	kome;	
uw	wil	geschiede,	
gelijk	in	de	hemel	alsook	op	aarde.	
Geef	ons	heden	ons	dagelijks	brood;	
en	vergeef	ons	onze	schulden,	
gelijk	ook	wij	vergeven	onze	schuldenaren;	
en	leid	ons	niet	in	verzoeking,	
maar	verlos	ons	van	den	boze.	
Want	van	U	is	het	Koninkrijk,	de	kracht	en	de	
heerlijkheid	
tot	in	der	eeuwigheid.	
Amen.	

 
	

	

We	groten	elkaar	vrede	onder	het	zingen	
van	Lied	421,	maar	geven	elkaar	nog	
geen	hand	
	

Vrede	voor	jou,	vrede	voor	jou,	vrede	voor	jou.	
Vrede	voor	jou,	vrede	voor	jou,	vrede	voor	jou.	
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De	lopende	viering	van	de	maaltijd	van	
de	Heer	
Je	kunt	de	matzes	eten,	en	er	is	wijn	en	
druivensap	in	kleine	bekertjes.	
	

	
Tijdens	de	viering	zingen	we	Lied	377	

 
	
Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
O Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
O lam van God, ik kom. 
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Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
O Lam van God ik kom. 

Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
O Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
O Lam van God, ik kom. 

Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam - 
o Lam van God, ik kom. 

	

	

We	danken	voor	de	maaltijd	
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We	zingen	als	slotlied	Lied	834	

	
2.	Schep,	God,	een	nieuwe	geest	in	mij,	
een	geest	van	licht,	zo	klaar	als	Gij;	
dan	doe	ik	vrolijk	wat	Gij	vraagt	
en	ga	de	weg	die	U	behaagt.	
	

3.	Wees	Gij	de	zon	van	mijn	bestaan,	
dan	kan	ik	veilig	verder	gaan,	
tot	ik	U	zie,	o	eeuwig	licht,	
van	aangezicht	tot	aangezicht.	
	

	

We	ontvangen	de	zegen	
afgesloten	met	het	amen	van	Lied	
431b	
	

Orgelspel	na	de	dienst:	Final	uit	1e	orgelsymphonie,	A.	
Guilmant	(1837-1911)	


