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Klokluiden
Orgelspel
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanLied 280 : 1, 4, 5, 6
Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
vg:
Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
gm:
Amen
-allen gaan zittenGebed
Psalm 116 : 1, 3, 4
de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst

Schriftlezing: Jesaja 35 : 1 – 7 (Naardense Bijbel)
Lied 991 : 1, 2, 3, 4
Evangelielezing: Johannes 5: 1 – 16 (Vert. AvN)
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Na dit was er een feest van de Judeeërs en Jezus ging op naar
Jeruzalem.
Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, in het Hebreeuws
genaamd Bethesda (huis der hulpe), met vijf zuilen.
Hierin lag een menigte van zieken, blinden, lammen, kreupelen
een beweging van het water afwachtend.
Want een bode van de Heer daalde, volgens een bepaalde tijd,
neer in het bad en bracht het water in beroering; degene die dan
het eerst inging, na de beroering van het water, werd gezond,
welke kwaal hij ook had.
Een mens was nu daar, acht en dertig jaar, met een ziekte.
Hem zag Jezus liggen, en terwijl hij wist dat hij reeds lange tijd
gelegen had, zei hij tot hem: “Wil je gezond worden?”
De zieke antwoordde hem: “Heer, geen mens heb ik gevraagd, om
wanneer het water in beroering wordt gebracht mij in het bad te
werpen; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af.”
Jezus zei tot hem: ”Sta op, neem op je matras en wandel!
En terstond! Gezond werd de mens en hij nam op zijn matras en
wandelde. Het was nu Sabbat op die dag.
De Judeeërs zeiden dan tot hem die genezen was: “Het is Sabbat
en het is niet geoorloofd dat jij jouw matras opneemt”.
Hij nu antwoordde hen: “Hij die mij gezond heeft gemaakt zei tot
mij: ‘Neem op je matras en wandel!’
Zij vroegen hem: ”Wie is de mens die jou zei: ‘Neem op en wandel!’
De gezonde nu wist niet wie het was, want Jezus had zich afgewend
van de schare die op die plaats was.
Na dit werd hij door Jezus gevonden in de tempel. Hij zei tot hem:
“Zie, je bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat je niet iets
ergers geschiede!”
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De mens ging weg en boodschapte de Judeeërs dat het Jézus was
die hem gezond gemaakt had.
Daarom vervolgden de Judeeërs Jezus omdat hij dit op de Sabbat
deed.

Lied 991 : 5, 6, 7, 8
Overdenking
Lied 630
Gebeden – stil gebed – onze Vader
Inzameling der gaven
1e collecte Diaconie Hospice Wassenaar
2e collecte voor het werk van de kerkrentmeesters
3e collecte printen van de liturgieën
Kinderen aan het woord

-allen gaan staanLied 362
Zegen
Gm:

Orgelspel
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