Liturgie
17 maart 2019
Reminescere
‘Gedenk uw barmhartigheden’

Tweede zondag van de 40-dagentijd

Wakker worden!

Voorganger:
Pastor Yolanda van der Stelt
Ouderling van dienst: Daniël Jumelet
Organist:
Harm van Urk

Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken
Bemoediging:

(hierna gaat de gemeente staan)

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

Drempelgebed: V: God, wij wachten op U!
Gij opent Uw hand
en schenkt ons elkaar
als pelgrims op weg.
Gedenk niet ons weigeren, ons verzet,
Gedenk niet hoe wij uw geboden negeren.
Gedenk ons naar de maat van uw goedheid,
van uw vasthoudende trouw.
Die geen einde kent.
Wij wachten op U!
G: BRENG ONS BIJ ELKAAR
BESCHERM ONS DOOR UW LIEFDE
EN LAAT ONS STRALEN IN UW NAAM
IN DEZE 40 DAGEN EN IN HEEL ONS LEVEN.
AMEN.

Groet:

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

Aanvangslied:

Psalm 25b ‘Houd mij in leven’

Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de
nood van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingt de gemeente telkens:

Als vervolg op ons Kyrie zingen wij lied: 463: 1 t/m 6
Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst

(de gemeente gaat zitten)

‘Licht in onze ogen’

Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN
Lezing: Exodus 34: 27-35
Lied: 545

‘Christus staat in Majesteit’

Evangelielezing:
8

Lucas 9: 28-36

Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en
Jakobus de berg op om te bidden. 29Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de
30
aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee
mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 31die in hemelse luister
verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou
32
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. 33Toen 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.
34
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. 35Er klonk een
stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’
36
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.

Lofprijzing:
(staande)

Overdenking
Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis:

340 b

‘Ik geloof…’

(staande)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Projectlied 40-dagentijd Wij bidden om een nieuw begin

Collecten:

1.
2.

India-project Kerk in Actie Culemborg
Voor de kerkdienst

Orgelspel
Slotlied:

423

‘Nu wij uiteengaan’

(staande)

Zegenbede, door de gemeente beantwoord met gezongen 'Amen'

Orgelspel
∗

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoetten tijdens de koffie, thee of
limonade

