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Liturgie 
Viering vanuit de PKN kerk in Best 

Protestantse Gemeente Best, Oirschot en de Beerzen 
19 maart, 4e van de 40-dagen (Laetare) 

Ouderling van Dienst: Pieter Stolk  
Diaken: Geertina Blees 
Lector: Mary vd Meer 

Organist: Hendrikje Soethout 
 

VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel 
Welkom door ouderling van dienst 
Mededelingen 
Aansteken tafelkaars 
 
Moment van stilte 
 
Openingslied: ‘Wij komen als geroepen’ liedboek 612:1,2 (zo mogelijk staande) 
 
Vg. Met vrede mogen wij elkaar groeten in de Naam van de Ene die sprak: ‘Er zij licht’  
Allen. En er was licht  
Vg. In de naam van Jezus,  
Allen. Gods licht in de duisternis  
Vg. En in de naam van de heilige Geest,  
Allen. die mensen aan het licht brengt. 
Amen 
 
(wij gaan zitten) 
 
Vervolg lied: 612:3  
 
Kyriegebed 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Kindermoment 
 
Bij de opening van het woord: Liturgische schikking  
 
Eerste Bijbellezing: Evangelie van Johannes 9:1-12 
 
1In 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 
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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 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. 
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 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. 
 
Zingen: ‘Licht, ontloken aan het donker’ Liedboek 600:1 
 

Vervolg Lezing: Evangelie van Johannes 9:13-23 
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 tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond 
verdeeldheid. 17Daarop 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. 
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 erkennen uit de synagoge zouden 
zetten. 23Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf 
moesten vragen.  

 
Zingen vervolg: liedboek 600:2 
 
Derde Bijbellezing: Evangelie van Johannes 9:24-41 
 
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 iemand de ogen opent van een man die blind geboren is – dat is nog nooit 
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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 wierp zich voor Jezus neer. 39Jezus 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.’ 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 vervolg: liedboek 600:5 
 
Overweging 
 
Luisteren: ‘Amazing Grace’ John Newton Amazing Grace (Gospel Choir) (Remastered) - YouTube 
(kinderen komen terug uit de KND) 
 
TAFEL VAN BROOD EN WIJN 
 
Voorbede  
na ieder ‘zo bidden wij samen’ zingen we samen ‘God in de hemelen’ lied 368e 
Stil gebed 
 
Zingen: ‘Hij die de blinden weer liet zien’ Liedboek 534:1,2   
 
Nodiging 
 
Vredegroet (terwijl we elkaar vrede wensen zingen we ‘Vrede voor jou’ liedboek 421) 
 
Bloemengroet en inzameling van de gaven, tijdens de inzameling van de gaven klinkt 
orgelspel  
 
Tafelgebed 
 
Zingen: ‘Heilig’ liedboek 404g 
 
Instellingswoorden 
  
Onze Vader 
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT,  
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,  
UW KONINKRIJK KOME,  
UW WIL GESCHIEDE  
GELIJK IN DEN 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=ACCJ28A2Oc0
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WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN 
DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID   
IN EEUWIGHEID. AMEN.  

 
Gemeenschap van brood en wijn  
 
Tijdens het uitdelen van brood en wijn zingen we ‘Ubi Carituas et amor’ liedboek 568a 

 
Gebed na de maaltijd 

 

Slotlied: ‘Zegen ons algoede’ liedboekpi 415 
 

Zegen beantwoord met door alle gezongen: Amen 

 

Tijdens het orgelspel verlaten we samen met de OvD de kerk  

 
 
 
 

 

 


