Orde van dienst zondag 11 september 2022 Gertrudiskerk
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Aanvang 9:30 uur
Link naar de uitzending
Voorganger: ds. Marco Roepers
Organist: Klaas van Hijum
Lector: Renske Miedema
Ouderling: Jannie Dijkstra
Diaken Aukje Bruinsma
Beeldteam: Kiki en Fimke

Dienst van Voorbereiding:
Orgelspel
Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)
Aanvangslied (staande) Psalm 27: 1 en 2
1

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

2

Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Stil Gebed
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen
Groet
Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
1

en van Christus Jezus, onze Heer
Amen
Gebed van toenadering
Kyrie
Laten God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

Gloria
Laten we zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
We zingen Geroepen om te zingen 47: Gloria in excelsis Deo

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
2

Kinderlied: Van de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde (Alles wordt nieuw I, 30,
1

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.

Refr: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
4

Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.
Refrein
6

Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.
Refrein

Lezingen: Johannes 9: 1-17, 24-38
1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2 Zijn
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. 4 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. 5 Zolang ik in de wereld ben, ben ik
het licht voor de wereld.’ 6 Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het
speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde 7 en 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.
8 Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man
die altijd zat te bedelen?’ 9 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.’ 10 Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je
ogen opengegaan?’ 11 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.’ 12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik
niet,’ zei hij.
13 Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. 14 De
dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een
sabbat. 15 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.’ 16 Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God,
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want hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig
mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond verdeeldheid. 17 Daarop
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.
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.’ 26
Ze 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?’ 28 Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je
bent zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. 29 Van Mozes weten
we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij
vandaan komt.’ 30 De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij
vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. 31 We weten dat God niet
naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. 32 Dat
de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit
vertoond! 33 Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen
doen?’ 34 Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les
lezen?’ En ze joegen hem weg.
35 Jezus 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. 38 Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog
zich voor Jezus neer.
Zingen: gezang 907: 1 en 4
1

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
’t hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.

4

Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus, binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij ’t kwaad naar ’t leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.

Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Zingen: 834:1
4

1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Dienst van onze Dank/Antwoord:
Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
Stil gebed,
A:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Inzamelen van de gaven
Slotlied: psalm 23c: 1,2, 4 en 5
1

Myn hoeder is de Hear, myn God.
Ik folgje trou syn stim.
Hy weidet my yn greiden grien,
neat bin ik brek by Him.
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Hy jout myn siel wer nije krêft,
wiist my it rjochte spoar.
Omwille fan syn namme_en ear
giet Hy, myn hoeder, foar.

4

Jo meitsje my de tafel ree,
foar myn benearders oer,
Jo salvje my, binn’ goed foar my,
myn beker rint hast oer.
5

5

Jo geunst en goedens folgje my
salang’t ik libje mei
en yn jo ivich hillich hûs
mei ’k wenje dei by dei.

Heenzending en zegen
Ga nu heen in vrede met de zegen van onze God:
De Here zegent U en behoedt U.
De Here doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig
De Here verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede
afgesloten met het AMEN(3x)
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