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Gijs Frieling: Genezing van een blinde, 1999. 

 
‘In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn 
geboorte blind was.’ Joh. 9, 1-2  
 
Rechts op het doek zien we het gezicht en de hand van Jezus. 
Hij strijkt een klodder modder op de ogen van de blinde man. 
De man strekt zijn linkerarm uit naar Jezus om hem aan te 
raken. Wie is deze man die zomaar opeens uit het niets is 
opgedoken? Het is opvallend dat Gijs Frieling in de modder 
op het rechteroog van de man een horizontale streep 
geschilderd heeft. Hiermee lijkt hij te refereren aan het 
beeld van de balk en de splinter. Hij roept ons op de 
confrontatie aan te gaan met de balk in ons oog, zodat we 
vervolgens voldoende besef van eigen zonden hebben om 
een ander te kunnen helpen met zijn splinter. Geen oordeel, 
maar ontferming.  
 

bron: www.artway.eu en www.gijsfrieling.nl 

 
INTREDE 

 
Voorbereiding in stilte, mededelingen 
 
Muziek   Praeludium D-dur | BWV 874 

   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 
Toenadering (staande) 
v. Onze hulp is in de naam van de Ene  
a. de schepper van hemel en aarde 
v. die ons voorgaat in de woestijn,   
a. ons voedt en te drinken geeft, 

v. Vergeld ons ongeloof met vriendschap,  
a. laat U vinden als wij U zoeken. 
 
Intredepsalm (staande) Liedboek 122 1, 3 
    omlijst door de antifoon 
 

 Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, 
 gij allen, die haar liefhebt. 
 Want gij zult verzadigd worden uit de bron van haar troost 
 en gij zult u laven aan de volheid van haar heerlijkheid. 
 

Jes. 66, 10a.11 
 

Kyrielitanie (staande) 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen 
 voor de nood van de wereld… 
 
c. Christus, Zoon van de levende God, 
 zachtmoedig en nederig van hart: 
 

 
c. Gij, onze hulp, onze toevlucht, 
 Gij, onze vrede: 
a. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 
 
c. Christus, Gij lijdt met wie treuren, 
 Gij geneest onze wonden: 
 

 
 
c. Gij had uw leerlingen lief tot het einde, 
 Gij gaf uw leven aan het kruis. 
a. Christus, ontferm U, Christus, ontferm U. 
 
c. Christus, broeder van de armen, 
 Christus, goedheid zonder grenzen: 
 

 
 
c. Gij, die ons voorgaat naar het land van belofte, 
 Gij, onze vergeving, onze vrede: 
a. Heer, ontferm U, Heer, ontferm U. 
 

 
 

t naar Taizé (‘Que j’exulte et jubile’), m Goddelijke Liturgie (Kyiv chant) 



Gebed van de zondag (staande)  
v. De Heer zij met u! 
a. Hij zij ook u nabij! 
v.  Laat ons bidden 
 --- gebedsstilte --- 
  Herder van mensen, 
 voor allen die in duisternis 
 van zonde en schuld verkeren, 
 hebt Gij een licht ontstoken 
 in Jezus, de Mensenzoon. 
 Wij vragen U: 
 geef ons een levend hart 
 om te luisteren naar uw Woord, 
 geef ons nieuwe ogen 
 om in Hem de mens te zien 
 door wie Gij ons vrij maakt, 
 in deze veertig dagen en heel ons leven. 
a. Amen. 

    
           allen gaan zitten 

 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten  1 Samuël 16, 1-13 
    lector: Clarisse van Gorkom 

 
Antwoordpsalm  Psalm 23 

 
Refrein (1e keer 1x voorgezongen) 
 

 
 
1. Hij brengt mij naar grazige weiden, 
 daar mag ik rusten aan de waterkant. 
 Zo kom ik verkwikt weer tot leven 
 om verder te reizen aan zijn hand.  R 
 
2. Al moet ik door duistere dalen, 
 ik ben niet bang meer in het vreemde land. 
 Onder zijn hoede voel ik mij veilig: 
 Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand. R 
 
3. Hij nodigt mij uit aan zijn tafel, 
 en allen die tegen mij zijn gekant, 
 moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven, 
 dat Hij mijn beker vult tot aan de rand. R 
 
4. Overal komen geluk en genade 
 mij tegemoet van alle kant. 
 En altijd keer ik terug naar mijn Herder, 
 tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand. R 
 
vert Silvo Ponten, chant John Goss (1800-1880), refrein Jan Valkestijn, Bavo 

Liedboek 341 (Liedboek 23g) 

 
Evangelie (staande)  Johannes 9, 1-13. 26-39 
besloten met: 

 

v. Dit is het woord van de Heer. 
a. Lof zij U, Christus, in eeuwigheid. 
 Amen. 
 
Zondagslied (staande) Liedboek 612 1a 2c 3a 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Stilte 
 
Muziek  ‘Jesu, meine Freude’ | op. 67/21 
   Max Reger (1873-1916) 

 
Jesu, meine Freude, 
meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier. 
Ach, wie lang, ach lange 
ist dem Herzen bange, 
und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, 
außer dir soll mir auf Erden 
nichts sonst Liebers werden. 
 

(zie ook Liedboek 907) 

 
 

GEBEDEN 
 
Voorbede 
iedere intentie besloten met: 
 

v. … hoor ons bidden:           Liedboek 367d 

 

 

 
 
Stil gebed 
 
a.  Onze Vader, die in de hemel 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. 

 
Slotlied (staande) Liedboek 858  

 
Zending en zegen (staande) 
v. … 

 
 
Muziek   ‘Sei gegrüßet, Jesu gütig’ | Var. VI + VII 
   Johann Sebastian Bach | BWV 768 

 



In deze dienst 
 

Voorganger:   ds. Jan van Baardwijk 
Cantor/organist:  Cees-Willem van Vliet 
 
Komende week 
 
Woensdag 22 maart 2023 
19.30 Avondgebed 
 
Zondag 29 maart 2023 | 5e Zondag van de Veertigdagen 
09.00 Dienst van Schrift en Tafel (kapel) 
10.30 Dienst van Schrift en Gebed (kerkzaal) 
  ds. Jan van Baardwijk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestemming van de gaven 
 

 - Kerk in Actie: 40-dagencollecte | Missionair werk | 
Bantar Gebang 

 
 Bantar Gebang (Indonesië) is de plek van één van de grootste 

vuilnisbelten ter wereld. Te midden van deze vuilnisbelt leven, 
wonen en werken mensen. Hier spelen en leven dus ook kinderen. 
Met het project “LIFE” wordt te midden van deze immense afvalberg, 
zoveel mogelijk aandacht en zorg verleend aan de kinderen. De 
opbrengsten vanuit onze kerken zorgen voor een goede bijdrage aan 
de maaltijden van de kinderen en het continueren van onderwijs. 
Gezonde voeding is essentieel om kinderen gezond te houden te 
midden van een sterk vervuilde omgeving. En onderwijs biedt kansen 
voor de toekomst van kinderen en voorkomt dat kinderen moeten 
werken op de afvalberg. 

 

 - Onderhoud wijkkerk / gebouwen 
  
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL72 SNSB 0937 
0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Amersfoort o.v.v. collecte 
zondag 19 maart Bergkerk of via 
bijgaande QR-code.  


