
Liturgie viering rond Coronacrisis, opgenomen op 21 maart 2020 Kerkcentrum Holy 
 
Orgelkoraal: "Liebster Jesu, wir sind hier" 
 
V. Heer, open mijn lippen 
G. MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER. 
V. God, kom mij te hulp 
G. HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN. 
V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. AMEN 
 
Lied: Psalm 121  
1  Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 
 
2  Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 
 
3  De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4  De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
Morgengebed van Dietrich Bonhoeffer: 
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen. 
Help mij te bidden 
en mijn gedachten te richten op U, 
ik kan het niet alleen. 
In mij is duisternis, bij U is licht. 
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet. 
Ik ben bevreesd, bij U is hulp. 
Ik ben onrustig, bij U is vrede. 
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld. 
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. 
 
Lied 286 
 
1.Waar de mensen dwalen in het donker 
draai je om en zie het nieuwe licht 
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus 
Zie de mens die ieder mens verlicht 
Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
 
2.Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt, 



heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap 
er is licht dat alles overwint. 
Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
 
3. Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 
dat de vrede sterker is dan strijd. 
Refrein: Want het licht is sterker dan het donker 
en het daglicht overwint de nacht 
Zoek je weg niet langer in het duister 
Keer je om en zie Gods nieuwe dag 
 
Lezing: Exodus 7: 8-25 
 
8De 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.’ 10Mozes 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. 11De farao liet op zijn beurt de 
geleerden en tovenaars komen, en deze Egyptische magiërs bereikten met hun 
toverformules hetzelfde. 12Ieder gooide zijn staf neer, en elke staf veranderde in een slang. 
Maar de staf van Aäron verslond alle andere staven. 13Toch bleef de farao onverzettelijk, hij 
wilde niet naar Mozes en Aäron luisteren, zoals de HEER gezegd had. 
14De HEER zei tegen Mozes: ‘De farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. 
15Ga 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. 16Je 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. 17Daarom – 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. 18De 
vissen gaan dood en de rivier zal zo gaan stinken dat de Egyptenaren het wel zullen laten 
nog van het water te drinken.”’ 
19Toen 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.’ 20Mozes 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. 21De vissen gingen dood en de rivier 
stonk zo dat de Egyptenaren er niet meer uit konden drinken. Overal in Egypte was bloed. 
22Maar 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. 23Ook dit teken bracht hem niet tot andere gedachten, hij keerde zich om en ging terug 
naar zijn paleis. 24Omdat de Egyptenaren het water uit de Nijl niet meer konden drinken, 
moesten ze in de omgeving van de Nijl naar drinkwater graven. 25Zeven dagen duurde de 
plaag waarmee de HEER de Nijl had getroffen. 
 
Lied 942: 2 en 3 
 
2.Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 



3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw Zoon besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft. 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden 
 
Lezing: Johannes 9: 1-39 
 
91In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn 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. 4Zolang het dag is, moeten we het werk 
doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 
5Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze woorden spuwde hij 
op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de 
blinde 7en 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. 
8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd 
zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De 
man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 11Hij zei: 
‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar 
Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ 12Ze 
vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 
13Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën.  
14De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een 
sabbat. 15Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: ‘Hij 
heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’ 16Sommige 
farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat,’ 
maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke wondertekenen kunnen doen?’ Er 
ontstond verdeeldheid. 17Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het 
zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord. 
18Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen 
zijn ouders 19en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu 
zien?’ 20‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker. 
21Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we 
ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’ 22Dat 
zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden 
dat ze iedereen die Jezus als de messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten. 
23Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten 
vragen. 
24Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden ze, 
‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ 25‘Of hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, 
‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’  
26Ze drongen aan: ‘Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?’ 27‘Dat heb 
ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms 
leerling van hem worden?’ 28Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! 
Wij zijn leerlingen van Mozes. 29Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, 
maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.’ 30De man antwoordde: ‘Wat 
vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. 31We 
weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil 
doet. 32Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit 
vertoond! 33Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ 
34Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze 
joegen hem weg. 
35Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 36‘Als ik wist 
wie het was, heer, zou ik in hem geloven,’ zei hij. 37‘U kijkt naar hem en u spreekt met hem,’ 
zei Jezus. 38Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer. 39Jezus 



zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien 
en zij die zien, zullen blind worden.’ 
 
Lied 612 Wij komen als geroepen 
 
1 Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 
 
2 Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij! 
 
3 Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op Adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen Naam! 
 
Meditatie 
 
Lied: Al laat geen zon zich zien (tekst Sytze de Vries) 
 
Al laat geen zon zich zien  
door wolken, zwaar en dicht,  
ook als verborgen bron  
omgeeft zij ons met licht 
 
Zelfs in de diepste nacht 
ken ik de zekerheid 
dat mij de morgen wacht. 
Het licht heeft alle tijd! 
 
Al lijkt de hemel dicht  
en God verleden tijd,  
in liefde schijnt zijn licht  
en tegenwoordigheid 
 
Ik word zijn Naam gewaar,  
Hij krijgt voor mij gezicht,  
want ik herken hem aan  
de stralen van zijn licht. 
 
 
 
 



Gebeden 
 
Lied 416 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
In zijn liefde jou bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegenbede  
 
V. De Heer schenke ons zijn zegen, 
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven 
AMEN 
 
Orgelkoraal: “Jesu, meine Freude” 
 


