Orde van dienst voor zondag 22 maart 2020
De uitzending begint om 9.30 uur met een videoboodschap
van Janny Berg(voorzitter kerkenraad) en ds. Helmer le Cointre.
Dan volgt een aangepaste online-kerkdienst.
VOORBEREIDING
Welkom, ontsteken van de aandachtskaars
Stil moment (wij slaan de bijbel open)
Bemoediging
Ouderling:
Onze hulp is de naam van de Heer
Gemeente:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw is tot in eeuwigheid
Die niet loslaat waar hij ooit mee begon…
Gezongen openingsgebed: Wees stil mijn ziel (ZZZ 185)
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Groet
Voorganger:
Gemeente:

de Heer zij met u!
Ook met U zij de Heer!

Gebed om ontferming met: Kyrië Eleison (Liedboek 301k)

Wij zingen: In het begin lag de aarde verloren

162:2
In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
162:3
In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde 't vee.
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162:4
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en d' maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
162:5
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ’t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren, elk naar hun soort.
162:6
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te wonen,
wat was God blij dat de wereld bestond.
WOORD
Waar het over gaat vandaag (Bij de tuin)

Lied:De goede aarde (Hindrik van der Meer en Eppie Dam)
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Refr:

Wereldwijd en ruim bemeten
Draait de grote aarde rond.
Al wat ademt mag het weten:
Hier heb ik mijn plekje grond.

Refr:

Wereldwijd en ruim bemeten
Draait de grote aarde rond.
Al wat ademt mag het weten:
Hier heb ik mijn plekje grond.

Lezing Johannes 9, 1-13 & 26-39
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 geboren 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 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.
Zijn buren en de mensen 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.
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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.
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 boog 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.’
Zingen: ‘De Heer is mijn herder’ (Liedboek 23b): 1, 4 & 5

23b:4
De Heer is mijn herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

23b:5
De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.
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Uitleg en verkondiging
ANTWOORD
Lied: Jij allerhoogste, heer van alle dingen (Zonnelied)
Allen

Vrouwen
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Een vraag voor thuis
Hoe is het voor jou om nu ‘sociaal te vasten’?
En dus om vrienden, familie, buren, klasgenoten
even niet of minder te kunnen zien?
Wat helpt je om het Licht (van God) te blijven ‘zien’?
Reacties kun je mailen naar:
schakelcontact@gmail.com
Onderwijl klinkt:
Voici Dieu, qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me
soutiennent.
Je te chante, oi qui me relèves.
Daar is God, die mij te hulp komt, de Heer, samen met hen die mij
steunen.
Ik zing voor Jou, die mij opwekt.
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Mededelingen ook over de inzamelingen
Gebeden
Dankgebed-voorbeden-stil gebed- Onze Vader... (gesproken)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd
worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig
hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben

vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in
beproeving,
maar red ons uit de greep
van het kwaad.
Want aan u behoort het
koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.
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Slotzang: ‘De vrede van de aarde en de hemel’ (Iona 47)

Zending en Zegen, beaamd met:

Collectes
De eerste collecte voor kerk en diaconie
De doelcollecte : voor Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL37 INGB 0000844806
t.n.v.. Diaconie Leeuwarden o.v.v collecte Schakel
Intenties voor de voorbeden, reacties, suggesties, fiilmpjes
en ook hulpvragen en hulpaanbod; alles kun je mailen naar:
schakelcontact@gmail.com
Daar kun je ook suggestie melden voor mensen die we een kaartje
zouden kunnen sturen.
Kinderen kunnen een tekening maken voor mensen in verpleeg- en
verzorgingshuizen.
Stop hem in de bus bij de Schakel en wij zorgen dat hij op de goede
plek komt!
Elke dag nieuwe berichten op:
www.kerkincamminghaburen.nl
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