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Om te beginnen

Mededelingen

Ps. 84: 1,3

Votum en Groet

Kyriegebed

Ps. 116: 1,3,8

Bemoediging 2 Korinthe 4: 7-15

Lied 752: 1,6 Hoe glanst blij Gods kinderen
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Bemoediging 2 Korinthe 4: 7-15

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze 
schat; het moet duidelijk zijn dat onze 
overweldigende kracht niet van onszelf komt, 
maar van God. We worden van alle kanten 
belaagd, maar raken niet in het nauw. We 
worden aan het twijfelen gebracht, maar raken 
niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar 
worden niet in de steek gelaten. We worden 
geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in 
ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons 
mee, opdat ook het leven van Jezus in ons 
bestaan zichtbaar wordt. 



Bemoediging 2 Korinthe 4: 7-15

Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan 
de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijke 
bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. 
Zo is in ons de dood werkzaam, en in u het 
leven. Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, 
daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde ver-
trouwen spreken ook wij, omdat we geloven en 
weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt 
ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons 
samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles 
gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die 
zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot 
steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.





Lied 752: 1,6 Hoe glanst blij Gods kinderen
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Dienst om het woord

Gebed van de zondag

Kindermoment

Evangelielezing: Johannes 5: 1-18

Lied 534:Hij die de blinden weer liet zien

PREEK

Lied 899: 1,2,4  Wat mijn God wil…





Kindermoment

Ze wilden graag naar 
binnen: Jet, Annet, 
Thijs en Koen. 
Ze wilden graag naar 
binnen, hoe moesten ze 
dat doen? 
Jet zei: ‘Laat mij maar, 
ik heb brute kracht, 
ik ben een 
zwaargewicht.’ 
Zij duwde echt uit alle 
macht… Maar nee, de 
deur bleef dicht. 



Kindermoment

Annet zei: ‘Ik 
neem een aanloop, 
let maar op, ik 
spring er dwars 
doorheen!’ 
Ze heeft het niet 
zo ver geschopt, 
die deur gaf niet 
echt mee. 



Kindermoment

Thijs kwam, 
zwaaiend met een 
zaag, een hamer en 
een boor. Hij gaf de 
deur de volle laag, 
toch kwam ze er 
niet door. 



Kindermoment

En toen had Koen 
een masterplan, 
het werkte 
supersnel. 
Hij deed wat 
iedereen wel kan: 
hij drukte op de 
bel. 





Kindermoment





Evangelielezing: Johannes 5: 1-18

Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging 
naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de 
Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat 
in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een 
groot aantal zieken, blinden, kreupelen en 
misvormden. Er was ook iemand bij die al 
achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem 
liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei 
tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke 
antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen 
is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer 
het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in 
het water.’



Evangelielezing: Johannes 5: 1-18

Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En 
meteen werd de man gezond: hij pakte zijn 
slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 
De Joden zeiden dan ook tegen de man die 
genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet 
toegestaan een slaapmat te dragen!’ Maar hij zei 
tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei 
tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ ‘Wie zei dat 
tegen u?’ vroegen ze. Maar de man die genezen 
was kon niet zeggen wie het was, want Jezus 
was al verdwenen omdat daar zo veel mensen 
waren. 



Evangelielezing: Johannes 5: 1-18

Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en 
toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zon-
dig daarom niet meer, anders zal u iets ergers 
overkomen.’ De man ging aan de Joden vertellen 
dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 
Het was omdat Jezus zulke dingen deed op 
sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. Maar 
Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, 
en daarom doe ik dat ook.’ Vanaf dat moment 
probeerden de Joden hem te doden, omdat hij 
niet alleen de sabbat ondermijnde, maar 
bovendien God zijn eigen Vader noemde, en 
zichzelf zo aan God gelijkstelde.





Lied 534: Hij die de blinden weer liet zien
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Lied 899: 1,2,4  Wat mijn God wil…
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Gebeden en collecte

Gebeden

Lied van de week

Collecte

Slotlied 885: Groot is uw trouw

Zegen





Lied van de week





Collecte

1e collecte: Actie 
Vakantietas is een 
van de projecten 
waarmee Kerk in 
Actie kinderen in 
armoede helpt.

2e collecte: kerk





Slotlied 885: Groot is uw trouw
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