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Orde van dienst voor zondag 19 maart, 4e van de veertigdagen 
 

Voorbereiding 
 

Orgelspel ‘Pastorale’ van J.S. Bach, BWV 590  
  

Welkom en aansteken van de Paaskaars 
 

♫ Intochtslied (staande) 546: 1 en 2 ‘Wees blijde nu, in ‘t midden van het lijden’ 
 

1 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden, 
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos, 
de koning komt de vredesstad bevrijden 
en de woestijn zal bloeien als een roos. 

 

2 Jeruzalem, verheug u in de vrijheid, 
stad van de Heer, die zeer te loven is! 
Wij heffen ’t hoofd omhoog, o Sion, gij zijt 
ons aller moeder, stad die boven is. 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
 

v Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer 
a Amen 
 

v Onze hulp is in de naam van de Heer  
a Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v  Kom tot ons, God,  dat Gij ons raakt met de hartslag van uw liefde  
 en ons geneest met de gloed van uw genade.  
a Kom tot ons God, wek op uw kracht!  
v Dat Gij ons draagt op de vleugels van uw vrede  
 en ons voorgaat met de vonken van uw licht.  
a Kom tot ons God, wek op uw kracht! Amen.  

(allen gaan zitten) 
♫ Zingen vervolg lied 546: 3, 4 en 5 
 

3 Jeruzalem, de stad van de belofte, 
verwacht een nieuw bestaan van hogerhand. 
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte 
en maakt de aarde tot zijn vaderland. 
 

4 Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden, 
in heel de wereld overvloed van brood. 
Zo zal het zijn aan ’t einde van de tijden, 
de dageraad van God is rozerood. 

5 Die in uw lijden zijt terneergezeten, 
leef  uw verlosser gretig tegemoet, 
want deze tijden zijn U toegemeten, 
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed. 
 
 

 

 

Kyriëgebed 
 

d: Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
a: En zijn naam prijzen, want Gods Barmhartigheid kent geen einde 
d: …………… en daarom zingen wij: 

 
 

Rond het Woord 
 

Gebed van de zondag 
 

Moment met de kinderen 
 

♫ Zingen: projectlied ‘Wij gaan op reis langs de weg van verlangen’ 
 

Refrein:  Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop. 
Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee langs de beelden van hoop  

 

Ben je soms blind, zijn je ogen gesloten? 
Zie je het niet - zijn je ogen dicht? 
Dat Hij ons aanraakt? Hij doet ons geloven 
en zienderogen staan wij in het licht 

 

Schriftlezing: Johannes 9, 1-39 
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 gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het 
antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 
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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 geweest 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 gewassen 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. 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 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. 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 vielen 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. Jezus 
hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ 
zei hij. ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp 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.’ 
 

♫ Zingen lied 316: 1 en 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’ 
 

1 Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 

4 Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

Overweging 
 

♫ Zingen lied 534: 1, 2, 3 en 4 ‘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 en gaven 
 

Mededelingen en collecten 
1e Rondgang: Diaconie / Voedselbank 
2e Rondgang: Missionair werk 
 

Opdragen van de gaven 
 

Dank- en voorbeden, stil gebed 
Na elke intentie zingen wij lied 277 ‘Die voor ons het licht gemaakt hebt’ 
 

1 Die ons voor het licht gemaakt hebt 
dat wij leven: 
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam 
Ik zal er zijn. 
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♫ Zingen tafellied 391: 1, 2, 3 en 4 ‘Hij ging van stad tot stad’ 
 

1 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak: 
‘Tot u ben Ik gezonden.’ 
Voor zieken en gewonden 
had Hij een woord, een onderdak. 
Refrein: Alles heeft Hij welgedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
 

2 Hij gaf aan blinden het gezicht, 
de nacht heeft Hij verdreven, 
gaf doden weer het leven – 
waar Hij voorbijging werd het licht. 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
 

3 Daags voordat Hij gestorven is, 
heeft Hij het brood genomen: 
‘Hiertoe ben Ik gekomen, 
doe dit tot mijn gedachtenis.’ 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
 

4 En al wie Jezus’ naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 

Tafelgebed  
 

v  De Heer zij met u. 
a Zijn Geest in ons midden. 
v  Heft uw harten omhoog. 
a Wij heffen ons hart op tot God. 
v Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 

v …….. en zingen wij u de lof toe: 
 

a ♫ zingen lied 405: 4 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig’ 
 

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

v …….. Blijf dit doen tot mijn gedachtenis. 
 

a Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij, zijn toekomst verwachten wij. Maranatha. 
 

v …..… Laten wij dan bidden zoals ook Jezus gebeden heeft: 
 

a Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 

Vredegroet 
 

Delen van brood en wijn 
 

Dankzegging 
 

♫ Slotlied (staande): 536: 1, 2, 3 en 4 ‘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. 

Wegzending en zegen beantwoord met gezongen ‘amen’ 
(na de zegen mag u weer even gaan zitten) 

 

Orgelspel ‘Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr’, J.S. Bach, BWV 663 
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Colofon: 
Voorganger: Ds. Florisca van Willegen-Kerkvliet 
Ouderling:  Vincent Oomen 
Diaken: Ursel Kriekjes 
Lector: Annemarie Zwierstra 
Organist: Cees Noordhoek 
Gastvrouw: Louise Vlaanderen 
Kinderkerk: Corrie Epping 
Oppas: Sammy Jo Haberkorn 
Koster: Ben Jonasse 
Opname: Peter Zwierstra 
 

MEDEDELINGEN WIJKGEMEENTE ALMERE HAVEN 
 

VIEREN 
Volgende week, zondag 26 maart, is er om 10:00 uur een PKN dienst. Hierin zal voorgaan Ds. G. Arnoldus-Veenstra. 
 

CONTACT / AANDACHT 
Omzien naar elkaar gebeurt gelukkig ook door de contactpersonen en door gemeenteleden onderling. Wanneer er echter meer 
aandacht nodig of gewenst is, kan er uiteraard ook een beroep op Ds. Van Willegen-Kerkvliet worden gedaan. 
 

Neem gerust contact op als u een gesprek wenst, of iets wilt doorgeven. Haar gegevens: 
 

Ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwillegen@gmail.com. In principe is zij op 
maandag en woensdag in Almere aanwezig. 
 

Ds. F. van Willegen-Kerkvliet, bereikbaar per telefoon: 06 1359 9841 en per mail: fvanwillegen@gmail.com. In principe is zij op 
maandag en woensdag in Almere aanwezig. Wilt u een uitnodiging voor de komende viering via uw e-mail en/of wilt u de maandbrief 
van de Protestantse Gemeente rondom Goede Rede, geef dan uw e-mailadres door aan: Anneke van Hemert: 
communicatiepknhaven@gmail.com 
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