
 
 

ZONDAG LAETARE 
‘Vieren’ 

 

- Vierde zondag in de veertigdagentijd - 
 

 

 

19 MAART AD 2023 
 

PAASKERK AMSTELVEEN  



 
2 

Schikking in de veertigdagentijd 
 

De vierde zondag gaat over het verhaal van een man die blind was. 
Het gaat over de man waarvan Jezus de ogen geopend heeft met het 
smeren van modder op zijn ogen. Hij kon weer zien. Deze genezing 
vond op de sabbat plaats en daar waren de Farizeeën die van de man 
wilde weten die hem genas. Zij zeiden dat hij God de eer moest ge-
ven omdat Jezus een zondaar was in hun ogen. Maar de man ant-
woordde dat hij het vreemd vond dat de Farizeeën niet wisten wie 
hem genezen had en waar Hij vandaan komt. Ook de eens blinde 
man vond het wonderlijk wat hem is overkomen. Jezus sprak hem 
aan: Gelooft u in de Mensenzoon? Jezus zei waar de Farizeeën bij 
waren: ‘zij die niet zien zullen zien en zij die zien zullen blind wor-
den.’ U herkent nu een oog die de schikking voorstelt. 
Kernwoorden zijn: zien, kijken en open ogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: Eric Citroen 
Ouderling: Freja Slot 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Willem Pel 
Muziek: Peter van Dongen 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 
(Intochtspsalm 122: vers 1 en 2) 

 

Onze Hulp en drempelgebed 
 

v.  Onze hulp is in de naam van de Heer  
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v.  U, die er voor ons bent en ons elkaar gegeven hebt,  

schep ons een hart  
a.  doorzichtig en zuiver,  
v.  geef ons een geest  
a.  vast en moedig,  
v.  dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitgaat.  
a.  Breng ons terecht, God,  
v.  breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen.  
a.  Amen  

 

We zingen: “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij” 
(Psalm 122: vers 3) 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen “Verander je mee?” 
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We zingen: “Ga maar op weg” (40 dagenlied: refrein, couplet 4, refrein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebed om ontferming 
 
We zingen: “Zoekend naar licht hier in het duister” (Lied 1005: vers 1-5)  

Refrein: 

 Ben je soms blind, zijn je    o - gen  ge - slo-ten? 

Zie    je   het  niet - zijn    je  o - gen dicht? 

 Dat  Hij ons aan-raakt? Hij doet ons ge-lo - ven 

        en zien-der - o - gen staan  wij    in het  licht.  
Refrein 

Couplet 4: 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: 1 Samuel 16:1-13 
 

De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die Ik als 
koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor Mij 
naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb Ik als koning uitgeko-
zen.’ ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoor-
den als hij het hoort.’ De HEER antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en 
zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. Nodig Isaï uit 
voor het offermaal, dan zal Ik je laten weten wat je doen moet. Wie Ik je 
aanwijs, die moet je voor Mij zalven.’ Samuel deed wat de HEER had ge-
zegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem 
geschrokken tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ 
‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de HEER een offer 
te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en 
zijn zonen nodigde hij uit, en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij 
hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die 
daar klaarstaat is vast en zeker degene die de HEER wil zalven. Maar de 
HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. 
Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt 
naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’ Toen riep Isaï Abinadab 
en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de HEER niet 
gekozen.’ Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft 
de HEER niet gekozen.’ Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, 
maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 
‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste 
is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: 
‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ 
Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en spre-
kende ogen. En de HEER zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ Samuel nam 
de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan 
was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok Samuel 
weer naar Rama. 
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We zingen: “Alles wat er staat geschreven” 
(Lied 319: vers 1, 2, 3 en 7) 

 
Lezing: Johannes 9:1-39 
 

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 
Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij ge-
boren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders 
ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem 
zichtbaar worden. 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. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ Na 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. Zijn buren en de men-
sen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te 
bedelen?’ 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.’ Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen 
opengegaan?’ 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.’ Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ 
‘Dat weet ik niet,’ zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee 
naar de farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen ge-
opend had, was namelijk een sabbat. 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.’ Sommige 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. Daarop vroegen ze aan de 
blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij geo-
pend heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord. Maar de Joden 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 
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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 ge-
daan? 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 van-
daan 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 iemand de ogen opent van een man die blind geboren is – 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. Jezus hoorde dat en zocht hem op. 
Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het was, heer, zou 
ik in Hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei 
Jezus. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. 
Jezus 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.’ 

 
We zingen: “Vernieuw in ons, o God” 

(Lied 858: vers 1 t/m 4) 

 
Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk 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 van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.  

 
Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “Wat God doet, dat is welgedaan” 

(Slotlied 909: vers 1 t/m 3) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


