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Orde voor de viering 
op zondag 19 maart 2023 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

Vierde zondag in veertig dagen tijd 
Voorganger: ds Theo van ’t Hof 

Lector: Miranda Wilms 
Muzikale begeleiding: combo 

 
Welkom en afkondigingen 
 
Zingen: Psalm 146c: 1,3, 7 (‘Alles wat adem heeft’) 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

 
3 Welgelukzalig is ieder te noemen, 

die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

 
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en heilige Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Bemoediging en groet: 

Vg   Helpen doet de Heer onze God 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   Die  trouw blijft over alle grenzen heen 
GM  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ IS BEGONNEN 

 
Staande zingen uit: Geroepen om te zingen, 154, melodie117d 

Verblijdt u, alle volken, verblijdt u, in de Heer 
Verblijdt u alle volken en looft Hem immer meer 

 
Uitleg bloemschikking 
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Kyriëgebed 
 
Gebed 
Aansteken Bijbelkaars 
 
1ste Lezing: Johannes 9: 1-15 
 
Zingen: Lied 839: 1 en 2 (‘Ik danste die morgen’) 

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 
839:2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 

het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 
2de lezing: Joh 9: 18-34 
 
Zingen: Lied 839: 3 en 4 

3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 
4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 

Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 

 
3de lezing: Joh 9: 35-41 
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Zingen: Lied 1000: 1 en 2 (‘Wij zagen hoe het spoor’) 
1 Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 
Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 
refrein: Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 
Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

 
2 Wij zagen mensen teer en fier, 

bloeien in steenwoestijnen. 
Wij zagen hoe de schepping nieuw 
gloort in vrede zonder einde. 
Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 
Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

 
Uitleg 
 
Zingen na de overdenking: Opwekking 543: ‘U maakte mij tot een ander mens’ 

U bent de Heer die ik dien 
 
U maakte mij tot een ander mens 
Gaf aan mij een nieuw leven 
Ik ging kapot maar U heelde mij 
U heeft mij hoop gegeven 
 
U bent de Heer die ik dien 
Eens was ik blind, nu kan ik zien 
Zing halleluja, juich voor de Heer 
 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
Jezus U heb ik lief. 
 
Leer mij het lied dat ik zingen kan 
Met de engelen samen 
Tot in de eeuwigheid zing ik dan, 
Prijs ik Uw grote Naam, want: 
 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
Jezus U heb ik lief. 

 
U toetst mijn hart 
En wast mijn leven schoon 
Dan kan ik U aanbidden 
En juichen voor Uw Troon 
 
U bent de Heer die ik dien 
Eens was ik blind, nu kan ik zien 
Zing halleluja, juich voor de Heer 
 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
Jezus U heb ik lief.. 
 
 
U bent de Heer die ik dien 
Eens was ik blind, nu kan ik zien 
Zing halleluja, juich voor de Heer 
 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
U heb ik lief, 
Jezus U heb ik lief. 
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Gebeden 
 
Inzameling 
 
Slotlied: lied 534: 1 en 2 (‘Hij die de blinden’) 

1 Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 

 
2 Hij die de lammen lopen liet 

hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 

 
 

Gezongen zegenlied: Opwekking 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagenlang! 
Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 


