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zondag 22 februari 2015 

De blindgeborene 

voorganger: Mevr.Prof.dr. C.M.G.Berkvens- Stevelinck 
organist: Erik Visser 
lector:  Frans Joachimsthal 



Orde van de dienst 

. orgelspel, Jean François Dandrieu. Flûtes 

. luiden van de klokken 

. stilte 

. aansteken van de kaars  

. de gemeente gaat staan 

. Lichtlied doe je licht aan 

!  
  
  
. votum 
 voorganger:  Ons samenzijn dragen we op aan God, 
 gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan. 
 voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
 gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

. groet  
 voorganger: Vrede zij u. 
 gemeente: De wereld zij vrede. 
 



.  introïtus (lied) Psalm 42: 1,3,7  
                              Evenals een moederhinde 

!  

3.  Hart onrustig, vol van zorgen, 
     vleugellam geslagen ziel, 
     hoop op God en wees geborgen. 
     Hij verheft wie nederviel. 
     Eens verschijn ik voor de Heer, 
     vindt mijn ziel het danklied  
    weer. 
     Hij mijn God, Hij heeft mijn  
     leven 
     dikwijls aan de dood ontheven. 

7.   Hart, onrustig, vol van zorgen 
      vleugellam geslagen ziel, 
      hoop op God en wees geborgen. 
      Hij verheft wie neder viel. 
      Eens verschijn ik voor de Heer, 
      vindt mijn ziel het danklied  
     weer: 
      Wij, mijn God, Hij heeft mijn  
    leven 
      altijd aan de dood ontheven.   



                                                        . de gemeente gaat zitten . 

. gebed 

. lied: 207: 1,2  De trouw en goedheid van de Heer         
           tekst J.Zwick.  
           vert. A.den Besten 
            mel: J.Walter 

!  

2.   O Christus, schone morgenster 
      wees met uw gunst ons hart niet ver; 
      steek al uw lichten in ons aan 
      dan kan uw heil ons niet ontgaan. 

. 1e lezing   

Ik hoop op God de Heer 
en wacht het woord dat Hij zal spreken. 
Al loopt het naar de middernacht, 
ik volg zijn heilig teken. 
Mijn hart is in de donkerheid 
een wachter die het licht verbeidt, 
een wachter op de morgen. 



Gezang 19 (Jan Wit)  

. lied: 207:3,4 (De trouw en goedheid van de Heer) zie boven. 

3.   Drijf uit, o licht, wat duister is, 
      behoed ons hart voor ergernis, 
      voor blindheid en voor schande en schuld; 
       houd niet uw glans voor ons verhuld. 

4.   Opdat wij wandelen als bij dag 
       en, kome wat er komen mag, 
       staan vast in het geloof, o Heer, 
       van U verlaten nimmermeer. 

. 2de lezing  

Johannes 9: 34-41   (De Bijbel in gewone taal) 
8-9  
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. 

18-34 
Maar de Joodse leiders 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 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.’ 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 de ogen van iemand 
die blind geboren is geopend worden – 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. 

. lied 214: 1, 4, 7  Het licht dat weer opnieuw begon 

!  

4.   En laat uw licht als hemellicht 
      schijnen voor ieders aangezicht, 
      zodat het ieder helder is 
      dat God uw licht, uw helper is.    

7.   Nu dan het licht verrezen is,     
      looft Hem die ’t eeuwig wezen is 
      en houd u voor de dag bereid 
      dat Hij verschijnt in heerlijkheid. 

. overdenking 

. orgelspel, Jean François Dandrieu, Flûtes 

. voorbeden, stilte, OnzeVader 



. collecten, thema  Gemeenten en anderen 

.   eerste collecte, Eigen jeugdwerk      
Het Jeugdwerk van Vrijburg in al zijn aspecten verdient ons aller steun. 
Rekening: NL 33 INGB 0000 0362 86  o.v.v. Jeugdwerk, Amsterdam 

. tweede collecte, gemeente 

. orgelspel tijdens de collecten, François Couperin, Fuga op de Trompet 

. mededelingen en open tijd 

.   de bloemen worden gebracht naar  Dhr.W. van der Meulen 

. slotlied 

!  

2.   Zolang de mensen woorden spreken, 
      zolang wij voor elkaar bestaan, 
      zolang zul jij ons niet ontbreken, 
      wij danken jou in Jezus naam. 

3.   Jij voedt de vogels in de bomen, 
      Jij kleedt de bloemen in het veld, 
      o Heer, jij bent mijn onderkomen 
      en al mijn dagen zijn geteld. 

4.   Jij bent ons licht, ons eeuwig leven, 
      Jij redt de wereld van de dood. 
    Jij hebt jouw zoon aan ons gegeven, 
       zijn lichaam is het levend brood. 

5.   Daarom moet alles jou aanbidden, 
      jouw liefde heeft het voortgebracht, 
      Vader, Jijzelf bent in ons midden, 
    o Heer, wij zijn van jouw  geslacht.      



. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen. 

. orgelspel, François Couperin, Deo gratias & Jean François Dandrieu, Duo. 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken. 

. Mededelingen:  

Zondag 1 maart 2015, 0-100 dienst in Vrijburg om 10.30 uur.  
Voorganger, ds.Joep de Valk 

Op zaterdag 7 maart van 10.00 - 14.30 uur is er de Dag van het Goddeeltje, 
in ‘Zaalverhuur 7’, Boothstraat 7 in Utrecht. De auteurs van de Goddeeltjes 
zijn aanwezig om in twee rondes van workshops met u in gesprek te gaan. 
Vooraf legt natuurkundige Peter Kluit ons in begrijpelijke taal uit wat het 
Higgs-deeltje eigenlijk precies is. Er verschijnt ook een rapper op het toneel 
en de makers van het filmpje Geven-OntvangenDelen vertellen alles over 
hun deelexperiment. Praat ook mee en ervaar hoe anderen denken! 10.00 uur 
inloop, ontvangst met koffie, 14.30 uur afsluiting. Opgave, met vermelding 
van de twee workshops van uw keuze: info@remonstranten.org. Vóór 28 
februari 2015. Kosten: € 15,00 (inclusief lunch) Betaling op gironummer 
NL20 INGB 0000 257680 t.n.v. Remonstrantse Broederschap Bijzondere 
Projecten o.v.v. ‘Dag van het Goddeeltjes 

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via www.kerkdienst gemist.nl 
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt  
onze nieuwsbrief aanvragen via deze website. 
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep. 

De voorgangers van Vrijburg zijn ds. Jessa van der Vaart (020-4639908),    
ds. Joep de Valk (06 53391524) en Dik Mook (06.44886013). Wilt u een 
gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt u hen 
bellen. 

http://www.kerkdienst

