
 
 

Orgelspel 

 

Vooraf  zingen Johannes de Heer 132: 1,3,5  (Heer ik hoor van rijke zegen) 
 

1.Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen, dropp'len vallen op mij neer; 
ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij. 
 

3.Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan: Gij geeft blinden de ogen weer! 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij, werk ook door Uw kracht in mij! 
 

5.Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, o verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij! 
 

en Nieuwe Liedboek 289 ( Heer het licht van uw liefde schittert) 
 

1.Heer, het licht van uw liefde schittert, 
schijnt in donkere diepten, schittert; 
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons 
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. 
Schijn op mij, schijn op mij. 
 

Refrein: 
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; 
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, 
stroom, overstroom alle naties met uw genade. 
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 

 

2.Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, 
uit de schaduw in uw nabijheid; 
door uw Zoon mag ik staan in uw luister, 
toets mij, test mij, verteer al mijn duister. 
Schijn op mij, schijn op mij.  Refr. 
 

3.Heer, hoe meer wij uw helder licht zien 
en de weerglans op uw gezicht zien, – 
zal ons leven voor anderen stralen, 
het verhaal van uw liefde vertalen. 
Schijn in mij, schijn door mij.  Refr. 



Welkom en mededelingen 
 

NLB Psalm 146: 1,3,4 (als lofprijzing) 
 

1.Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 

3.Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 

4.Aan wie hongert geeft Hij spijze, 
aan verdrukten recht gericht. 
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, 
blinden geeft Hij het gezicht. 
Hij geeft den gebukten moed 
en heeft lief wie zijn wil doet. 

 

Stil gebed                                                                                                                                                                                                  
 

Bemoediging en groet 
 

NLB Psalm 86: 1,5 (als verootmoediging en genadeverkondiging) 
 

1.Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden, 
zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven, U gewijd, 
stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, 
want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, 
want ik zoek uw aangezicht. 
 
5.Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 



Belijdenis 
 

NLB Lied 837: 1,4 
 

1.Meester, men zoekt U wijd en zijd,   
komend langs velerlei wegen. 
Oudren gaan rustig welbereid 
jongeren aarzlend U tegen. 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 
hunkerend naar uwe zegen. 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Lezingen (NBG) Psalm 146 en Marcus 10: 46-52 
 

‘God, de enige Helper’ 
1Halleluja. Loof de Here, mijn ziel. 2Ik zal de Here loven, mijn leven lang, mijn God 
psalmzingen, zolang ik nog ben. 3Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind, bij 
wie geen heil is; 4gaat zijn adem uit, dan keert hij weder tot zijn aarde, te dien dage 
vergaan zijn plannen. 5Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens 
verwachting is op de Here, zijn God, 6die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al 
wat daarin is, die trouwe houdt tot in eeuwigheid; 7die de verdrukten recht 
verschaft, die de hongerigen brood geeft. De Here maakt de gevangenen los, 8de 
Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de 
rechtvaardigen lief; 9de Here behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij 
staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. 10De Here is Koning voor 
eeuwig. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. 
 

Marcus 10: 46-52 
 

De genezing van Bartimeüs 
 

46En zij kwamen te Jericho. En toen Hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit 
Jericho vertrok, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, aan de weg. 
47En toen hij hoorde, dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te roepen en te 
zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! 48En velen bestraften hem, 
opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met 
mij! 49En Jezus stond stil en zeide: Roept hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot 
hem: Houd moed, sta op, Hij roept u. 50Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en 
ging naar Jezus. 51En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen 
zal? De blinde zeide tot Hem: Rabboeni, dat ik ziende worde! 52En Jezus zeide tot 
hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde 
Hem op de weg. 
 

 

 

 

 



NLB Lied 534 
 

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. 

 
 

Verkondiging “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet!” 

 

NLB Lied 978: 1,4 
 

1.Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 

 

Gebeden 

 

Evangelische Liedbundel 203 (geheel) 

 
1.Genade, zo oneindig groot,  

dat ik, die’t niet verdien, 
het leven vond, want ik was dood 

en blind, maar nu kan ’k zien. 
  
2.Genade, die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Zegen (NLB Lied 415: 3) 

 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
Amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 


