
Liturgie voor zondag 12 september 2021, Dorpskerk te 
Zoeterwoude 

Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Esther Zonneveld, diaken: Joop 
Binnema, koster en geluid: Michel Vlootman, orgel: Peter Kuijt. 

 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Staande zingen we     Lied 280 : 1, 2, 3 en 7  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging   Onze hulp is in de naam van de Heer 

   die hemel en aarde schept 

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

   en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet              Voorganger: De Heer is met u allen 

              Gemeente:    Zijn vrede is met u               (gemeente gaat zitten) 

 
Inleiding op de dienst 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 304                       ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 
 
Gebed bij het openen van de Bijbel 
 
Lied 827 : 1, 2, 3 en 4 (allen)           ‘Mensen wij zijn geroepen om te leven’ 
 
Eerste Schriftlezing            Psalmen 18 : 1-7 
 
Lied 909 : 1 en 2                  ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 
 
Tweede Schriftlezing         Johannes 5 : 1-23 

51Kort daarna ging Jezus weer naar Jeruzalem omdat er een Joods feest was. 2Bij de Schaapspoort 
van Jeruzalem was een badhuis met vijf overdekte gangen. Het badhuis heette in het Hebreeuws 
Betzata. 
3De gangen van het badhuis waren vol met zieke mensen. Er waren blinde mensen, mensen die niet 
konden lopen, en mensen met vergroeide armen of benen. [Alle zieken lagen te wachten tot het 
water bewoog. 4Want af en toe kwam er een engel van God die het water liet bewegen. Degene die 
dan als eerste het water in ging, werd beter.] 
5Er was daar ook een man die al 38 jaar ziek was. 6Jezus zag hem liggen, en wist dat hij al heel lang 
ziek was. Jezus vroeg aan hem: ‘Wil je beter worden?’ 7De man antwoordde: ‘Heer, ik heb geen 
enkele kans, want er is niemand die mij helpt. Als het water gaat bewegen, is er niemand om mij 
erheen te dragen. Daarom kom ik altijd te laat. Dan is er al een ander in het water, en die wordt dan 
genezen.’ 
8Jezus zei tegen de man: ‘Sta op, pak je draagbed op, en loop!’ 9Meteen was de man beter. Hij pakte 
zijn draagbed op, en hij liep. 

Het was die dag sabbat. 10De Joodse leiders zeiden tegen de man die beter geworden was: ‘Het is 
vandaag sabbat, dan mag je geen bed dragen!’ 11Maar hij zei: ‘De man die mij beter maakte, zei: ‘Pak 
je draagbed op, en loop.’’ 12Ze vroegen hem: ‘Wie was dat?’ 13Dat wist de man niet. Want Jezus was al 



meteen in de drukte verdwenen. 
14Later zag Jezus de man in de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Je bent beter geworden. Doe nu geen 
verkeerde dingen meer. Anders loopt het slecht met je af.’ 
15De man ging weg. Hij vertelde aan de Joodse leiders dat Jezus hem beter gemaakt had. 16Toen 
wilden de Joodse leiders Jezus aanklagen, omdat hij op sabbat iemand beter gemaakt had. 17Maar 
Jezus zei tegen hen: ‘Mijn Vader werkt altijd, en ik doe dat ook.’ 
18Vanaf dat moment wilden de Joodse leiders Jezus doden. Want hij had niet alleen iemand beter 
gemaakt op sabbat, maar ook noemde hij God zijn eigen Vader. En daarmee maakte hij zichzelf gelijk 
aan God. 

19-20Toen zei Jezus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: De Vader houdt van zijn Zoon, hij laat zijn 
Zoon alles zien wat hij doet. Uit zichzelf kan de Zoon niets doen. Maar hij ziet wat de Vader doet, en 
hij doet dan precies hetzelfde. Hij zal nog grotere wonderen doen dan hij tot nu toe gedaan heeft. 
Jullie zullen verbaasd zijn! 
21Want de Vader laat mensen opstaan uit de dood en hij maakt hen weer levend. En net zo maakt de 
Zoon mensen weer levend als hij dat wil. 
22De Vader zal niet zelf rechtspreken over de mensen, maar hij laat de Zoon rechtspreken. 23Dan 
zullen alle mensen de Zoon eren, net zoals ze de Vader eren. Als je de Zoon niet eert, eer je ook de 
Vader niet. Want de Zoon is gestuurd door de Vader.’ 

Bijbel in Gewone Taal 
 
Lied 534              ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Dankgebed   voorbeden    stil gebed     Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil 
geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze 
schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Aankondiging en opdracht van de gaven 
 
Staande luisteren we naar       Lied 793 : 1, 2 en 3 (allen)        ‘Bron van liefde, licht en leven’ 
 
Zegen   Gemeente zingt     ‘Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 


