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Dienst in de Veertigdagentijd  

Bernissesteyn 

8 maart 2020 

16 uur 

Voorganger: Anneke Klavers – Bras 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Lied 537: 1, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Lied 25: 1, 2, 9 

Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
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en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Sla op mijn ellende d' ogen, 
zie mijn moeite, mijn verdriet, 
neem mijn zonden uit meedogen 
gunstig weg, gedenk die niet. 
Red mij en bewaar mijn ziel, 
wil, mijn God, mij niet beschamen, 
want ik schuil bij U, ik kniel 
met uw ganse volk tezamen. 
 
Kyriëgebed 

Glorialied: Lied 111: 1, 2, 4 

Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den Heer in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
Zijn doen is louter majesteit, 
zijn luister, zijn gerechtigheid 
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. 
Genadig en barmhartig is 
de Heer, en zijn gedachtenis 
eeuwig waar Hij zijn daden stelde. 
 
Hoe recht is zijner handen werk, 
de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 
hoe heilzaam zijn gegeven orde! 
Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 
wordt daar nooit meer aan afgedaan, 
ieder moet Hem gehoorzaam worden. 
 

Gebed om Gods Geest  

 Lezing: Joh 9: 1 – 13 

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 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.’  
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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 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.’  
12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 
13Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. 

zingen: Lied 139: 1 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

 Lezing: Joh 9: 24 – 39 

24 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.’  
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.  
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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.’ 

Zingen: Lied 139: 2 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

Het donk're dal ligt achter mij, 

En 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 

Welk een liefdevolle vriend is Hij. 

 

Refr.: Ik wandel in het licht met Jezus, 

Geen duist're wolk bedekt de zon, 

En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 

Die de zonde in mij overwon. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

Mijn ziel is Hem gans toegewijd, 

Met Hem verrezen tot nieuw leven, 

Volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

 

Refr.: Ik wandel in het licht met Jezus, 

Geen duist're wolk bedekt de zon, 

En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen, 

Die de zonde in mij overwon. 

 

Ik wandel in het licht met Jezus, 

O mocht ik zelf een lichtje zijn, 
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Dat straalt te midden van de wereld, 

Die gebukt gaat onder zorg en pijn. 

 

Refr.: Ik wandel in het licht met Jezus, 

En 'k luister naar zijn dierb're stem, 

En niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 

Sinds ik wandel in het licht met Hem. 

 

Gebeden 

Collecten 

Zingen: Lied 416 

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
In zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 

Wegzending en zegen  


