
Open Hof Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

5 maart 2023 
 

Reminiscere ('Gedenk') 

Tweede zondag van de 40 dagentijd 
 

 
 

‘Een stem uit de hemel’ 
 
 
Voorganger: ds. Wilko Nijkamp 
Medewerker van dienst: Peter Lock 
Lector: Ans de Graaff 
Organist: Marijn Slappendel 
Met medewerking van enkele leden van de Barbaracantorij  
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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel  
 

Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 

Bemoediging: V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
 G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 

Drempelgebed:  lied 291d   (partij I: cantorij, partij II: allen) 
 

Aanvangslied: Psalm 25c  
 

Groet: V: De Heer zij met u. 
 G: OOK MET U ZIJ DE HEER. 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding op de dienst 
 

Bij de liturgische bloemschikking:  
 Op de berg  –  in stilte luisteren, biddend 
 Drie profeten  –  gevonden wijsheid. 
 

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood 
 van de wereld … 
 Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens: 
 HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U 
 

Kerk in Actie Culemborg: afsluiting project Indonesië 
 
DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

 Lied: 'Kom ons in woorden tegemoet'  (tekst: René van Loenen, Marijn Slappendel) 
  (1x voorgezongen door de cantorijleden)  
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2 Kom ons in woorden tegemoet, 
woorden van barmhartigheid, 
van ontferming – bitterzoet, 
God van liefde. 

4 Kom ons in Christus tegemoet. 
Mensenzoon en Morgenster, 
zet ons leven in de gloed 
van uw liefde. 

3 Kom ons in woorden tegemoet, 
woorden van zachtmoedigheid, 
heilzaam als een vredegroet, 
God van liefde. 

  

 

Lezing:   Exodus 24: 12 - 18   (NBV 21) 
 

De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal Ik 
je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om het 
volk te onderrichten.’ Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God 
op. Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven 
bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen 
wenden.’ 
Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: de majesteit 
van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de 
zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de 
majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging 
Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig 
nachten bleef hij op de berg. 
 

Lied:  540  (melodie A: vrouwen, melodie B: mannen) 
 

Evangelielezing:   Matteüs 17: 1 - 9  (NBV 21) 
 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee 
een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van 
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 
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.’ 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!’ Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst 
en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, 
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wees niet bang.’ Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie 
hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 
 

Lofprijzing: lied 339G  (staande – 1x voorgezongen door de cantorij) 
 WOORDEN VAN LEVEN, EEN WEG OM TE GAAN 
 JEZUS MESSIAS.  
 

Overdenking 
 
Meditatieve stilte  
 

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 

Belijdend lied:   544   (staande) 
 

Kerk in Actie Culemborg: start project Moldavië 
 

Luisterlied: ‘Sfinte Dumnezeule’ (Taizé) 
Vertaling: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke,  
ontferm u over ons. Amen.  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 (De voorbeden worden telkens beantwoord met lied 368d, 'Houd mij in leven…') 
 

Collecten: 1. Project Kerk in Actie Moldavië  (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor de kerkdienst 
 

Orgelspel  
 

Slotlied: 423  (staande) 
 

Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 

Orgelspel  
 
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte: 

NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente  
 Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 5 maart 2023' 
 Bij deze digitale gift is de verdeling: diaconie 60% en kerkdienst 40%. 
 (U kunt ook de QR-code hiernaast scannen) 


