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Bij de dienst 
Dit is de eerste zondag dat wij i.v.m. het coronavirus een dienst houden 
zonder gemeenteleden in de Catharinakerk. Maar u maakt en viert hopelijk 
deze dienst thuis mee. Aan onze zorgen zullen we in deze dienst zeker niet 
voorbijgaan. Maar tegelijkertijd houden we ons ook vast aan de draad op 
van de afgelopen zondagen, en aan wat wij altijd in de kerkdiensten doen. 
Want we leven niet uit angst, maar in vertrouwen. 
Met deze zondag zijn halverwege de Veertigdagentijd. Het is zondag 
Laetare (“verheugt u”) en we lezen verder uit Exodus, over het begin van de 
plagen, of beter: de slagen van Egypte, tien in totaal. Over de verblinding 
van farao. In het Evangelie volgens Johannes gaat om de genezing van 
een blinde. 
 
Bij de liturgische schikking 
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. 
Het hebben van een ‘stip’ op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert 
aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. De stip in het raamwerk is 
geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rondom de open 
ruimte is ingevuld met een weefsel van takken.  
De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om 
in beweging te komen, eenieder op zijn of haar eigen manier. 
Johannes 9: 1-7. Oog voor mensen om je heen, Exodus 7: 8-25 Mozes en 
Aäron gaan naar de farao, en 1

e
 plaag. 

De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorafgaande zondagen. De 
teksten blikken al vooruit naar Pasen. Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. 
De stip op de horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles 
zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems 
verkondigen de komende lente. 
 
Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man (Joh. 9) komt 
door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven 
als volwaardig mens. Wie kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet kan zien 
waar het in zijn of haar leven naartoe gaat. Die kan gaan dwalen zonder 
doel. De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de 
bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloesem geeft de kleur 
aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het 
midden te gaan vullen met betekenis. 
_________________________________________________________ 
In deze dienst:               voorganger: ds. Henk Makkinga 
  organist: Elske te Lindert 
  ouderling: Bert van der Haar 
  beeld: Pieter ten Boom 
  koster: Jan Kuiperij 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel  
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroetingen mededelingen (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen,  
- wij zingen daarbij: Lied 458 (3x) 
 

 
 

  Wij gaan staan 
 

o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 

o.  Wees aanwezig, 
 God van de machten 
 Licht in ons midden 
 Wees onze Heiland, 
 wees aanwezig, 
 Dat wij herleven. 
g. AMEN. 
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Lied 25a: 1 en 2 (Mijn ogen zijn gevestigd op God) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
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Smeekgebed en Kyrie  (in de Veertigdagentijd zingen wij geen Gloria) 
v. … 
 daarom bidden wij:  
 we zingen dan Lied 281: 1, 2 en 3 (Wij zoeken hier uw aangezicht) 

 
2 Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 

3 Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … 
 zo bidden wij allen: Lied 327 (1

e
x voorganger, 2

e
x allen)  
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Schriftlezing: Exodus 7: 8-25 
8
De HEER zei tegen Mozes en Aäron: 

9
‘Als de farao jullie om een 

wonder vraagt, moet jij, Mozes, tegen Aäron zeggen dat hij voor de 
ogen van de farao zijn staf op de grond gooit; die staf zal dan een grote 
slang worden.’ 

10
Mozes en Aäron gingen naar de farao en deden wat de 

HEER hun had opgedragen. Voor de ogen van de farao en zijn 
hovelingen gooide Aäron zijn staf op de grond, en de staf veranderde in 
een slang. 

11
De farao liet op zijn beurt de geleerden en tovenaars 

komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules 
hetzelfde. 

12
Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in een 

slang. Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. 
13

Toch bleef 
de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, 
zoals de HEER gezegd had. 
14

De HEER zei tegen Mozes: ‘De farao blijft hardnekkig weigeren het 
volk te laten gaan. 

15
Ga morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar 

de rivier gaat. Wacht hem daar op, aan de oever van de Nijl, met in je 
hand de staf die in een slang veranderde. 

16
Je moet het volgende tegen 

de farao zeggen: “De HEER, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u 
toe gestuurd om te zeggen: ‘Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn 
te vereren.’ Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. 

17
Daarom – zo zegt 

de HEER – zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf op het 
water van de Nijl slaan, en dat zal dan in bloed veranderen. 

18
De vissen 

gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel 
zullen laten nog van het water te drinken.”’ 
19

Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Zeg tegen Aäron dat hij zijn staf 
geheven houdt boven het water van Egypte, boven rivieren, kanalen en 
moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte zal het 
water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbakken 
toe.’ 

20
Mozes en Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de 

ogen van de farao en zijn hovelingen hield Aäron zijn staf geheven 
boven de Nijl en sloeg ermee op het water, en toen veranderde het 
Nijlwater in bloed. 

21
De vissen gingen dood en de rivier stonk zo dat de 

Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was 
bloed. 

22
Maar de Egyptische magiërs bereikten met hun toverformules 

hetzelfde. Daarom bleef de farao onverzettelijk, hij wilde niet naar 
Mozes en Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd had. 

23
Ook dit teken 

bracht hem niet tot andere gedachten, hij keerde zich om en ging terug 
naar zijn paleis. 

24
Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet meer 

konden drinken, moesten ze in de omgeving van de Nijl naar drinkwater 
graven. 

25
Zeven dagen duurde de plaag waarmee de HEER de Nijl had 

getroffen. 
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Orgelmuziek 
 
Lezing: Evangelie volgens Johannes 9: 1-7 
1
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind 

was. 
2
Zijn 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. 

4
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. 

5
Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht 

voor de wereld.’ 
6
Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het 

speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de 
blinde 

7
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. 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 534: 1 en 4 (Hij die blinden weer liet zien) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Hij die de doven horen deed 

hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
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Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
 
GEBEDEN 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed 
Onze Vader 
 
g. Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.  
 Amen 
 
Inzameling van de gaven 
Als u thuis deze dienst meeviert zou u met de collecte mee kunnen 
doen door iets in het vastendoosje te doen of door een gift over te 
maken op de bankrekening van de Kerk. 
Op de Zondagsbrief staat hiervoor het bankrekeningnummer. 
 
Orgelspel  
        Wij gaan staan 
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Slotlied 900 (Nada te turbe) 
 Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, wie zich aan God  
  vasthoudt komt niets tekort, God alleen is genoeg. (vertaling) 

 
 
 

UITZENDING EN ZEGEN 
 

Uitzending 
 

Zegen Gezongen Lied 430 
 

v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
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Refrein allen: (2x)  

 
 
v. Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
 


