
 
Orde van dienst 4e zondag in de 40-dagentijd 

zondag Laetare: Verheugt u! 
op 19 maart 2023 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: ds. I. v.d. Pol, Woudsend 

 Organist: Freek Reitsema 

 
 

- Woord van welkom en afkondigingen 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

- Intochtslied: ps. 122: 1, 2 
 

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! 
 

- Votum en groet 
 

- Drempelgebed 
 

- Vervolg intochtslied:  ps. 122: 3 
 

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. 



- Gesprek met de kinderen 
 

- Projectlied.  
 

 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
Vier met ons mee dat alles anders kan. 

  

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 

- Gebed voor de nood van de wereld 
 

- Lied:  Lb 536 Alles wat over ons geschreven is 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
- Gebed van de zondag 

 
- Liturgisch bloemstuk 
 
- Lezing o.t.: Jes. 35: 1 – 7 

 

Bevrijding en terugkeer 
351De woestijn zal zich verheugen, 
de dorre vlakte vrolijk zijn, 
de wildernis zal jubelen en bloeien, 
2als een lelie welig bloeien, 



jubelen en juichen van vreugde. 
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, 
met de schoonheid van de Karmel en de Saron. 
Men aanschouwt de luister van de HEER, 
de schoonheid van onze God. 
3Geef kracht aan trillende handen, 
maak knikkende knieën sterk. 
4Zeg tegen het moedeloze volk: 
‘Wees sterk en vrees niet, 
want jullie God komt met zijn wraak. 
Gods vergelding zal komen, 
hijzelf zal jullie bevrijden.’ 
5Dan worden blinden de ogen geopend, 
de oren van doven worden ontsloten. 
6Verlamden zullen springen als herten, 
de mond van stommen zal jubelen: 
waterstromen zullen de woestijn splijten, 
beken de dorre vlakte doorsnijden. 
7Het verzengde land wordt een waterplas, 
dorstige grond wordt waterrijk gebied; 
waar eenmaal jakhalzen huisden, 
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.  

 
- Schriftlied: Lb 601: 1, 2  Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 

 

- Lezing n.t.: Joh. 9 
 

Genezing van een blinde 
91In 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 ge-
boren 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 bad-
huis 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. 
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 
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 ge-
wassen 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 gebo-
ren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’ 20‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ou-
ders, ‘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 luis-
tert, 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 Mensen-
zoon?’ 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 ge-
loof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer. 39Jezus zei: ‘Ik ben in de we-
reld 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.’ 
 

- Schriftlied: Lb 601: 3 
 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 

- Preek 
 

- Antwoordlied: Lb 534 Hij die de blinden weer liet zien 
 

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. 
 

- Gebeden 
 

- Collecte 
 



- Slotlied: Lb 919  Gij die alle sterren houdt 
 

1. Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 

2. Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 

3. God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 
 

4. Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 
 

 

- Zegen (3x Amen) 
 


