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Dienst van de voorbereiding 

De ouderling 
van dienst het 
ons namens 
de kerkenraad 
van harte 
welkom. 
Deze ochtend 
gaat 
Ds.Wagenaar  

voor. Ons openingslied is Ps 95 : 1 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: 
Johannes 
9: 1-14 /24 
41 
In het 
voorbij 
gaan zag 
Jezus 
iemand die 
al vanaf 
zijn 

geboorte blind 
was….. 
 
Hierna zingen 
we lied van de 
40 dagen tijd: 
‘Tasten wij vaak 
in den 
blinde….’ 
 

Preek: Worden we blindgeboren omdat hij 
gezondigd heeft of zijn ouders? Hoe komt het? 
Waarom de één wel en de ander niet? Wij 
willen het begrijpen. Jezus zegt van beide niet. 
God maakt zijn werk zichtbaar, dat is een  

 
vreemd antwoord. Maar Jezus geneest en ook 
nog wel op sabbat!  
De blinde zou hebben gezondigd, hij is door het 
slijk gehaald. Maar juist deze vernedering wordt  
 
ook zijn genezing. Jezus spuugt en met slijk 
worden zijn ogen genezen. Het slijk der aarde 
moet worden afgewist! 
Geen zonde meer maar Gods werk moet 
zichtbaar worden. Je moet niet achterom kijken, 
het is zoals het is. Accepteer het en kijk naar de 
toekomst. Staar je niet 
blind, er komt een 
moment dat je verder 
kijkt, richt je op de 
toekomst, zodat Gods 
werk zichtbaar wordt. 
De pijn is niet meteen 
weg, maar verlicht wel. 
God is de kracht om 
verder te kunnen, hij 
leidt ons door de 
diepte heen.  
 
Na de preek zingt 
Geartsje van der Meer 
solo het prachtige lied: Amazing Grace.  

“ik was blind, maar kon weer zien. Ik was 
verloren maar ben gevonden.” 

 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
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Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
Fam Bouma en 
de Fam Dijkstra. 
Zij hebben pas 
hun zoon/ 
schoonzoon 
Wybren Bouma 
verloren.  
 
  
Het bloemstuk was gemaakt door Gina Turkstra 

 
Heenzending en Zegen 
Slotlied Gezang 487 

 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Wagenaar  
Organist:   Albert Minnema 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Dick Wijbenga 
2e ouderling:   Martje Meijers 
Diakenen:   Wybren Jongbloed en  
                    Hinke Meindersma  
Koffie en Koek: De schenkers en 

bakkers.  
 


