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3. Laat uw heilge liefdegloed
onze koude werken doden
en versterk in ons de moed
om, de eeuwge nacht ontvloden,
voordat wij tenondergaan,
op te staan.
4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.

Voorganger: Hans van der Linden
Organist:
Adrie van de Padt
Lied 213
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ‘t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
2. Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

5. Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ‘t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

lied 545

5. Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.
Stilte
Begroeting door de kerkenraad en afkondigingen
DE VOORBEREIDING
Beginlied psalm 25: 1, 2 en 3 (staande):

2. Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.
3. Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.
4. Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.
2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Ge uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
''k blijf U al den dag verwachten.
3. Denk aan ‘t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijke ogen
zijn bij U van eeuwigheid.

Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(de gemeente gaat zitten)

Psalm 25: 4
4. God is goed, Hij is waarachtig
en gaat zijn getrouwen voor,
brengt, aan zijn verbond gedachtig,
zondaars in het rechte spoor.
Hij zal leiden ‘t zacht gemoed
in het effen recht des Heren:
wie Hem nederig valt te voet,
zal van Hem zijn wegen leren.
Openingsgebed
Uitleg liturgies bloemstuk
Projectlied

HET WOORD
kinderen in het midden
(indien er geen kinderen zijn, wordt het lied niet
gezongen)

zingen: SAMEN IN HET LICHT
de kinderen/jongeren gaan naar de nevendienst

1e lezing: 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.’ Veertig
dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te
drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de
platen.
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.
Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen,
durfden zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en
de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna
kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan
alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd had. Toen hij uitgesproken was,
bedekte hij zijn gezicht met een doek. 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,
zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de
doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.

Psalm 27b
Refrein:

Voorzang
1. De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud:
voor wie zou ik beducht zijn?

Voorzang:
2. Dat ene vroeg ik van de Heer,
Dat is al mijn verlangen:
Daar te zijn in het huis van de heer,
Al de dagen mijns levens.
Refrein:
Voorzang:
3. Hij doet onder zijn schaduwdak
mij schuilen in dagen van dreiging,
beveiligt mij binnen zijn veilige tent.
Hij stelt mij hoog op een steenrots.
Refrein:
Voorzang:
4. Heer, hoor mijn aanroep tot U,
Geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt- en mijn hart spreekt het na:
‘zoek mijn aanschijn.’
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.
Refrein:
Voorzang:
5. Wend uw aangezicht niet van mij af,
wijs uw knecht niet toornig terug,
Gij die immer mijn hulp zijt geweest,
wil mij niet verwerpen en verlaten.
Refrein:
voorzang
6. Wijs dan, Heer, mij uw weg,
leid mij op het pad dat niet afwijkt.
Laat mij niet ten prooi aan mijn haters;
geweld is hun adem.
Refrein:

voorzang
7. O, als ik niet zekerheid had het heil des Heren te zien
in dit levenop aarde!
Wacht dan de Heer en wees sterk,
onbezweken van hart
Wacht dan de Heer.
Refrein:

2e lezing: Lucas 9: 28 – 36
28Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus,
Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het
bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn
kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te
praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen
waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou
moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe
slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus
omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich
van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is
goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een
voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij
nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een
schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde.
Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn
uitverkorene, luister naar hem!’ Toen de stem verstomd was, was
Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd
aan niemand wat ze hadden gezien.

lied: 545
1. Christus staat in majesteit
door een stralenkrans omgeven
op de berg der heerlijkheid,
licht uit licht en eeuwig leven.
Halleluja.
2. Mozes en Elia zijn
zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de lange lijn
van de wet en de profeten.
Halleluja.
3. Daarom spreken zij met Hem
van zijn uitgang en zijn lijden
later te Jeruzalem
in de volheid van de tijden.
Halleluja.
4. Uit de hemel komt een stem
die het visioen komt schragen:
Deze is mijn Zoon; op Hem
rust mijn eeuwig welbehagen.
Halleluja.
5. Zo wordt God in glans gekend;
Hij, het licht van ons verlangen,
woont niet in een aardse tent,
maar op onze lofgezangen.
Halleluja.
Overdenking
lied: 829
1. De liefde gaat ons voor
van den beginne;
zij is een lichtend spoor,
een vuur van binnen dat straalt.

2. De hoop die in ons is
en ons doet leven,
dat is een erfenis
om door te geven voorgoed.
3. Wij houden ons bereid
om te ontvangen
de Geest die ons geleidt
en ons verlangen vervult.
de jongeren komen terug uit hun nevendienst
GEBEDEN EN GAVEN
dankgebed en voorbeden
bij de voorbeden zingen we:
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
stil gebed
Onze Vader
Collecten 1.internet kerkdiensten
2. Beheer en Onderhoud
Slotlied: 543
1. Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons U aangedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.
2. Uw marteling, uw lijden,
in aller wereldnood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,

het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttogen,
blijft Gij onze glorie zijn.
3. Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld,
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.
Zending en Zegen
Collecte:
KIA 40-dagentijd, Binnenlands diaconaat.

