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onderlinge verbondenheid
als gemeenteleden is de waarde van
een dienst op zondagmorgen in deze tijd.

Orgelspel
Welkom/Afkondigingen
Zingen OTH 299
Bron van licht en leven,
wij aanbidden U.
Onze God voor eeuwig,
Heer, wij danken U.
Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.
U bent onze Vader,
wij aanbidden U,
U geeft ons genade,
Heer, wij eren U
Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.
U bent onze Koning,
wij aanbidden U,
U wilt bij ons wonen,
Heer, wij prijzen U
Laat de zon van Uw gerechtigheid,
opgaan over ons leven
en wij zien U in Uw heerlijkheid,
halleluja.

Votum en Groet

Zingen Psalm: 143 vers 8 en 9
8

Laat 's morgens uw genade dagen,
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.

9

Gij zijt mijn God, sta mij ter zijde,
mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
Uw goede Geest zij mijn geleide;
voer mij in een geëffend land.
Lezing van het gebod

Wetslezing
Zingen OTH 231
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.
Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.
Heer, ik wil horen uw zachte stem..
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Gebed
Bijbellezing: Johannes 9, 1 - 7
1

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af.

2

En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat
hij blind geboren zou worden?

3

Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is
gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.

4

Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt
een nacht waarin niemand kan werken.

5

Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.

6

Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en
streek het slijk op de ogen van de blinde,

7

en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald
wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug.

Zingen OTH 182
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Preek
Zingen Gezang 487: vers 1
1

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Dankgebed en voorbede
Zingen Psalm 146: vers 3 en 4
3

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

4

Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Zegen
Orgelspel

Collecten:
De diaconie collecte is bestemd voor het Leger des Heils
Voor wie dit wilt; u kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken naar de
volgende nummers.
1. Diaconie, Bankrekening nr is :
NL39 RABO 0357501195, tnv Diaconie, Schalkwijk
(Kan ook via de QR-code hiernaast)
3. Kerkvoogdij, Bankrekening nr is: NL79 RABO 0357502124, tnv kerkvoogdij Schalkwijk
De dienst is te volgen via
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21945

