
Open Hof Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

19 maart 2023 
 

Laetare ('Verheug u') 

Vierde zondag van de 40 dagentijd 
 

 

 
 
 
 

 
 
Voorganger: ds. Wilko Nijkamp 
Ouderling van dienst: Ietje Staal 
Lector: Annie Thole 
Organist: Marijn Slappendel 
Met medewerking van leden van de Barbaracantorij  
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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel Allegro uit Concerto in G' van C.W. Druckenmüller (1687-1741) 
 

Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 

Bemoediging en drempelgebed:   
 lied 291d   (partij I: cantorij, partij II: allen) 
 

Aanvangslied: Psalm 122 (allen: couplet 1 en 3, cantorij: couplet 2) 
 

Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld … 
 Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens: 
 HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U 
 

Inleiding op de dienst 
 

Bij de liturgische bloemschikking:  
 Oculi; open ogen  –  zien, kijken, gezien worden. 
 Wie ben jij – geworden? 
 

DE SCHRIFTEN 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

 Lied: 'Kom ons in woorden tegemoet'  (tekst: René van Loenen, Marijn Slappendel)  
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2 Kom ons in woorden tegemoet, 
woorden van barmhartigheid, 
van ontferming – bitterzoet, 
God van liefde. 

4 Kom ons in Christus tegemoet. 
Mensenzoon en Morgenster, 
zet ons leven in de gloed 
van uw liefde. 

3 Kom ons in woorden tegemoet, 
woorden van zachtmoedigheid, 
heilzaam als een vredegroet, 
God van liefde. 

  

 

Evangelielezing:   Johannes 9: 1 - 12   (NBV 21) 
 

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. 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. 
 

Lied:  943  (cantorij: coupletten 1, 3 en 5, allen: coupletten 2, 4 en 6) 
 

Evangelielezing:   Johannes 9: 13 - 25   (NBV 21) 
 

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 
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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.’ 
 

Lied:  534  (allen: coupletten 1, 3 en 4, cantorij: couplet 3) 
 

Evangelielezing:   Johannes 9: 26 - 41  (NBV 21) 
 

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.’ Een paar 
farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet 
blind!’ ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert 
dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. 
 

Lofprijzing: lied 339G  (2x gezongen, staande) 
 WOORDEN VAN LEVEN, EEN WEG OM TE GAAN 
 JEZUS MESSIAS.  
 

Overdenking 
 

Meditatieve stilte  
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BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 

Belijdend lied:   600: 1, 2 en 4  (staande) 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 (De voorbeden worden telkens beantwoord met lied 368d, 'Houd mij in leven…') 
 

Collecten: 1. Project Kerk in Actie Moldavië (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor de kerkdienst 
 

Orgelspel 'Adagio uit Concerto in G' van C.W. Druckenmüller 
 

Slotlied: 909  (staande) 
 

Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 

Orgelspel 'Allegro uit Concerto in G' van C.W. Druckenmüller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade. 
 

* Vanavond is er om 19:00 uur een Taizé-viering in de Nederlands Geformeerde Kerk, 
Jodenkerkstraat 5. 

 

* Woensdagavond 22 maart is er weer vastenmaaltijd en aansluitende Vesper, ook in de 
Nederlands Gereformeerde Kerk, maaltijd: 18:00 uur, vesper: 18:45 uur. 

 

* Er wordt deze week in de kerk nog gecollecteerd, maar u kunt uw 
gaven ook al geven door gebruik te maken van de Scipio-app. 

 U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL15 RABO 
0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente 
Culemborg onder vermelding van ‘kerkdienst 19 maart 2023’. 

 U kunt ook  gebruik maken van de QR-code die hiernaast is afgebeeld.  
  

 In beide gevallen is de verdeling: voor Kerk in Actie, Moldavië 60% en voor de kerkdienst 40%. 


