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Bijzonderheden/m.m.v.: -- 
 

 

Opgang 
- Klokken luiden 
- Orgelpreludium 
- Welkom door de ambtsdrager van dienst 
 
Intrede 

(allen gaan staan) 
 
- Stil gebed 
 
- Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G: Schepper van leven tegen de dood. 
 
- Gebed van toenadering 

V: Wees ook hier aanwezig, 
 Geest van leven, levende God. 
G: Bevrijder van slaven. 
V: Wees ook hier aanwezig, 
 Geest van leven, levende God, 
G: Bevrijder van geweld en verdrukking. 
V: Maak ons open en ontvankelijk 
 voor het goede en bevrijdende  
 dat ons wordt voorgeleefd in de verhalen  

die we horen: 
G: De weg naar een wereld die goed is. 
V: Houd ons voor ogen Jezus, uw Geliefde,  

die heel de weg gegaan is. 
 Die zo geworden is: uw levende woord, 
G: Uw kind van hoop tot op vandaag. 
V: Wees ook hier aanwezig, 
 kom God, in ons midden, 
G: Schepper van leven tegen de dood. 
 AMEN! 

 
- Intochtslied:  Ga met ons mee op onze wegen. 
 t. Henk Jongerius 
 m. Chris van Bruggen 
 

 
 
2. Schenk ons een woord als wij U roepen. 
Wees ons een licht op onze weg, 
wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister. 
Wek in ons hoop voor elke dag. 
Maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 
 
4. Schenk ons het brood om van te leven. 
Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 
 

(allen gaan zitten) 
 
- Kyriëgebed, met gesproken responsie 
V: … daarom roepen wij: 
G: Schep toekomst, maak ons nieuw! 
 
- Zingen: Psalm 25:1 
- Lezen: Psalm 25 vers 4 en 5 
- Zingen Psalm 25:3 
 
Waar we anders het Gloria zingen, zijn we nu 
enkele ogenblikken stil. 
 
De Heilige Schrift 
 
- We zingen om de aanwezigheid van God in ons 
   midden met de woorden van Lied 333.  
   (eerste keer solo tweede keer allen) 
   Kom Geest van God maak onze harten open 
   dat Christus bij ons woning vindt.               
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
- Schriftlezing:  Exodus 34:27-35 
27  De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op 
schrift, want op grond van deze geboden sluit Ik 
met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28  Veertig 
dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij 



de HEER, zonder te eten of te drinken. En 
de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien 
geboden, op de platen. 
29  Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen 
van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn 
gezicht glansde doordat hij met de HEER had 
gesproken. 30 Toen Aäron en de andere Israëlieten 
de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet 
naar hem toe te gaan, 31 maar Mozes riep hen bij 
zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij 
hem en Mozes sprak met hen. 32 Daarna kwamen 
ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te 
houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai 
gezegd had. 33 Toen hij uitgesproken was, bedekte 
hij zijn gezicht met een sluierdoek. 34 Steeds 
wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met 
Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer 
naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei 
wat hem opgedragen was, 35 zagen zij hoe zijn 
gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht 
met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging 
spreken. 
 
- Zingen: Lied 919:1 
 
- Schriftlezing:  Matteüs 17:1-9 
 
Een stem uit de hemel 
1   Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 
diens broer Johannes met zich mee een hoge berg 
op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen 
veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde 
als de zon en zijn kleren werden wit als het 
licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en 
Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam 
het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat 
wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5  Hij 
was nog niet uitgesproken of een stralende wolk 
overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit 
is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. 
Luister naar Hem!’ 6 Toen de leerlingen dit 
hoorden, werden ze overvallen door een hevige 
angst en wierpen ze zich ter aarde. 7 Jezus kwam 
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet 
bang.’ 8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus 
was alleen. 
9 Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: 
‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien 
voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 
 

- Zingen:  Lied 919:4 

- Uitleg en verkondiging 
 
- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 
- Zingen: Lied 852: 1 solo, 2 allen, 3 solo, 

                   4 allen 
 
Gaven en Gebeden 
 
- Inzameling van de gaven  
  (bussen bij de uitgang of digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   
  Rekeningnummer Kerk: 
  NL61 INGB 0000 0188 07 
  Rekeningnummer Diaconie: 
  NL26 INGB 0000 1523 27 
 
- Voorbede, met gezongen responsie 

 
 
- Stilgebed   
 
- Onze Vader 
 
Zending en Zegen 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

(allen gaan staan) 
 

- Zingen:  Lied 837: 1, 3 en 4 
 
- Zending en Zegenbede  

 
 
- Orgelpostludium 
 


