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Orgelspel  
 
Welkomstwoord en mededelingen van de kerkenraad 
 
Intochtslied 216: vers 1 en 2  
 

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.  

 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  

vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
 
VOORBEREIDING  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Lied 216: vers 3  
 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  

 
 
Aansteken paaskaars  
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Kyriegebed 
 
Zingen: Loflied 217  
 

1. De dag gaat open voor het woord des Heren,  
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  

bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen.  

 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  

God onze Vader.  
 

3. Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.  

 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  

ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  

in onze wereld.  
 

5. Aan U ons lieflied: glorie aan de Vader,  
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,  

zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing.  
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Dienst van het Woord  
 
Gebed   
 
Eerste lezing: Jesaja 30: 19-21 en 26    
19Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft 
geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je 
ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je 
hoort. 20De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis 
en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich 
niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je 
leermeester zien, 21met eigen oren zul je een stem achter 
je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier 
moet je rechts. Ga daar naar links.’ 
 
26Dan is het licht van de maan als het licht van de zon, en 
het zonlicht wordt verzevenvoudigd, als het licht van 
zeven dagen tegelijk. Op die dag verbindt de HEER de 
wond van zijn volk en geneest hij de striemen die het zijn 
toegebracht. 
 
Zingen lied 600: vers 1, 2 en 3  
 

1. Licht, ontloken aan het donker,  
licht, gebroken uit de steen,  

licht, waarachtig levensteken,  
werp uw waarheid om ons heen!  
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2. Licht, geschapen, uitgesproken,  
licht, dat straalt van Gods gelaat,  

licht uit licht, uit God geboren,  
groet ons als de dageraad!  

 
3. Licht, aan liefde aangestoken,  

licht, dat door het donker brandt,  
licht, jij lieve lentebode,  

zet de nacht in vuur en vlam!  
 
Tweede lezing: Johannes 9: 1-41 
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.’ 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 
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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.’ 12Ze vroegen: ‘Waar is die 
man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.13Toen namen ze de man 
die blind geweest was mee naar de farizeeën. 14De dag 
dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, 
was namelijk een sabbat. 15Ook 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.’ 16Sommige 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 wondertekenen kunnen doen?’ Er ontstond 
verdeeldheid. 17Daarop 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.18Maar de Joden wilden niet geloven dat hij 
blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn 
ouders 19en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind 
geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’ 20‘Dit is onze 
zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat 
weten we zeker. 21Maar 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.’ 22Dat 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 
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erkennen uit de synagoge zouden zetten. 23Daarom 
zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het 
hem zelf moesten vragen.24Toen 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. 39Jezus 
zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te 
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vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, 
zullen blind worden.40Een paar farizeeën die bij hem 
stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet 
blind!’ 41‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder 
zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft 
uw zonde.’ 
 
Zingen: Lied 600: vers 4 en 5  
 

4. Licht, verschenen uit den hoge,  
licht, gedompeld in de dood,  

licht, onstuitbaar, niet te doven,  
zegen ons met morgenrood!  

 
5. Licht, straal hier in onze ogen,  
licht, breek uit in duizendvoud,  

licht, kom ons met stralen tooien,  
ga ons voor van hand tot hand!  

 
OVERDENKING  
 
Zingen Lied 221  

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen,  

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,  
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen.  
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2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd  
waakt over mij en over al mijn gangen.  

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid  
om, als ik val, mij telkens op te vangen.  
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.  
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.  

 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.  
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,  

wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  
 
GEBEDEN EN GAVEN  
 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
 
Voorbede, stil gebed, Onze Vader   
 
Collecten  
1ste : Stichting Pietersberg   
2de  : Pastoraat   
 
Slotlied ‘Een vaste burcht is onze God’ 
 

Een vaste burcht is onze God  
een toevlucht voor de Zijnen!  

Al drukt het leed, al dreigt het lot,  
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Hij doet zijn hulp verschijnen!  
De vijand rukt vast aan  
met opgestoken vaan;  

hij draagt zijn rusting nog  
van gruwel en bedrog,  

maar zal als kaf verdwijnen!   
   

Zegen en wegzending  
 
God zal met je meegaan  
 
Als licht in je ogen  
 
Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  
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Zondag 7 november gaat ds. H. Wachtmeester uit 
Hengelo  voor in de dienst. Aanvang: 10.00 uur. U bent 
dan weer van harte uitgenodigd.  


