
Morgendienst in de Zuiderkerk op 19 maart 2023
Voorganger: Hendrik Jan Zeldenrijk 
Organist: Hans te Winkel

Welkom en Mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1

Stil Gebed
Bemoediging en Begroeting

Zingen: Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst 

Schriftlezing: Johannes 9: 1-15
Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 

Schriftlezing: Johannes 9: 16-41
Zingen: Lied 556: 1, 3, en 4

Verkondiging

Zingen: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’
(Uit de bundel ‘Geroepen om te zingen’ nr. 133)

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ‘t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren



uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht,
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht.
Ieder wil Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot u vlucht.

Bij afkondiging overlijden zingen: ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’
(Lied 37 uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’)  

Leid Gij mij, wees mijn bevrijder,
breng mij naar het vaderland.
In de dreigende woestijnen,
zoek ik naar Uw vaste hand.
Brood des levens, brood des levens,
manna, dat mijn honger stilt,
manna, dat mijn honger stilt.

Draag mij, als ik bang te moede,
aankom bij de doodsjordaan.
Die de dood hebt overwonnen,
breng ook mij naar Kanaän,
waar ik zingend, waar ik zingend,
voor Uw aangezicht zal staan,
voor Uw aangezicht zal staan.

Gebed afgesloten met het zingen van Lied 1006

Aankondiging van de collecte 
Kinderen komen terug in de kerk



Zingen: Lied 909: 1, 2 en 3

Zegen

Zingen: Lied 425 


