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Welkom 

Psalm 103: 1 

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 

die u geneest, die uit het graf uw leven 

verlost en kroont met goedertierenheid. 

Stil gebed, votum en groet 

Gezang 409: 1 

1 Laat ons de Heer lofzingen, 

juicht, al wie bij Hem hoort! 

Hij zal met trouw omringen 

wie steunen op zijn woord. 

Al moet ge hier ook dragen 

veel duisternis en dood, 

gij hoeft niet te versagen, 

Hij redt uit alle nood. 

Wet 

Psalm 32: 1 

1 Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 

en toegedekt al wat hij had misdreven, 

God rekent hem zijn dwalingen niet aan - 

heil hem, die recht voor God is komen staan! 

Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 

in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 

want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 

mijn leven werd zo dor als dorstig land. 

Gebed 

Bijbellezing: Johannes 5: 1-18 

Genezing in het bad van Betzata 
1Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging 

naar Jeruzalem. 2In Jeruzalem is bij de Schaaps-

poort een bad met vijf zuilengangen dat in het He-

breeuws Betzata heet. 3Daar lag een groot aantal 

zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 5Er was 

ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 
6Jezus zag hem liggen; Hij wist hoe lang hij al ziek 

was en zei tegen hem:  ‘Wilt u gezond worden?’ 
7De 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.’ 8Jezus zei:  ‘Sta op, pak uw mat op 

en loop.’ 9En meteen werd de man gezond:  hij 

pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag 

sabbat. 10De Joden zeiden dan ook tegen de man 

die genezen was:  ‘Het is sabbat, het is niet toege-

staan een slaapmat te dragen!’ 11Maar hij zei tegen 

hen:  ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij:  

“Pak uw mat op en loop.”’ 12‘Wie zei dat tegen u?’ 

vroegen ze. 13Maar de man die genezen was kon 

niet zeggen wie het was, want Jezus was al ver-

dwenen omdat daar zoveel mensen waren. 
14Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en 

toen zei Hij tegen hem:  ‘U bent nu gezond; zondig 

daarom niet meer, anders zal u iets ergers overko-

men.’ 15De man ging aan de Joden vertellen dat het 

Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16Het 

was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat 

de Joden Hem wilden vervolgen. 17Maar Jezus zei:  

‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom 

doe Ik dat ook.’ 18Dat was voor de Joden een reden 

te meer om Hem te willen doden, want niet alleen 

ondermijnde Hij de sabbat, maar bovendien 

noemde Hij God zijn eigen Vader, en stelde zich-

zelf zo aan God gelijk. 

Psalm 32: 3 

3 Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven, 

Gij zult aan mij al uw beloften staven. 

Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 

omringt met liedren van bevrijding mij! 

Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 

Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 

Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 

Preek 

Gezang 170: 1, 2 

1 Meester, men zoekt U wijd en zijd, 

komend langs velerlei wegen. 

Oud'ren gaan rustig welbereid 

jongeren aarz'lend U tegen. 

Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht, 

eens vindt Ge ons moe en zonder kracht, 

hunkerend naar uwe zegen. 

2 Arts aller zielen, 't is genoeg, 

als Gij ons neemt in uw hoede. 

Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 

laat ons niet hoop'loos verbloeden. 

Spreek slechts één woord, één woord met macht, 

dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 

Spreek, dan keert alles ten goede. 

 

Mededelingen 

Gebeden 

Collecteaankondiging:  

1. El Roi 

2. Theologische Universiteit Apeldoorn 

Psalm 56: 4 

4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God, 

U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, 

laat mij nu voor de redding van de dood 

lofoffers U betalen. 

Geprezen zijt Gij, HEER, die telkenmale 

de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, 

dat ik mag wandelen en ademhalen 

in 't licht dat leven doet! 

Zegen 


