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8 maart 2020

zondag Reminiscere

Voorganger: Dr. R. Buitenwerf
Organist: Marc Schippers
m.m.v. de cantorij
Inleiding:
Waarom neemt Jezus eigenlijk leerlingen mee de berg op? En wat
komen Mozes en Elia daar doen? Vandaag gaan we het hebben over
de verheerlijking op de berg, en in het bijzonder de rol van de
leerlingen. Voor de evangelist Matteüs zijn ook wij als lezers van zijn
boek leerlingen van Jezus – en dankzij zijn verhaal krijgen ook wij iets
mee van de bijzondere ervaring van Petrus, Jakobus en Johannes.
Bij de bloemschikking
Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het
stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder
iemand - Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het
geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de
stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de
knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal
openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat
komen.

INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
allen gaan staan
g.

Lied 538: 1, 3, 4

allen gaan zitten
STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!

BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!

DREMPELGEBED
v.
Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
g.
doorzichtig en onverdeeld,
v.
geef ons een geest
g.
vast en moedig,
v.
wek onze ziel
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g.
v.
g.
v.
g.

dat ze leven gaat,
dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid.
Breng ons terecht, o God
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
Amen

PSALM VAN DE ZONDAG
g.
Lied 33: 1, 2, 8
KYRIE
v.
Smeekgebed
beantwoord met lied 301f
ca.
g.
ca.
g.
ca.
g.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons.

GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

GESPREK met de kinderen door de voorganger
De kinderen gaan na het zingen van het projectlied naar de nevenruimten waar
gecollecteerd wordt.

2

Couplet 2:
Dit is het woord dat hij ons geeft
Ik ben de Heer, een God die leeft
En waar je gaat ben ik er bij
Voor altijd ga ik aan je zij

EERSTE LEZING:
le : Exodus 24:12-18
ANTWOORDLIED
g.
Lied 527: 1-2 (ca), 3-5 (allen)
TWEEDE LEZING:
v: Matteüs 16:21-17:8
ANTWOORDLIED
g.
Lied 545: 1 (ca), 2 (allen), 3 (ca), 4-5 (allen)
UITLEG
v.
Verkondiging
LIED
g.
Lied 540: 1-3 (ca), 4 (vr), 5 (ma), 6 (allen, twee melodieën), 7 (vr), 8 (ma), 9-10 (allen)
GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
d.
Oproep tot geven
Kinderen komen terug uit de nevendienst.
Tijdens de inzameling van de gaven wordt er gemusiceerd.
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met zo bidden wij:
ca & g.
Acclamatie: O Heer hoor mijn stem (Taizé)
O Heer hoor mijn stem, o Heer hoor mijn stem,
Als ik roep, antwoord mij.
O Heer hoor mijn stem, o Heer hoor mijn stem,
Kom en luister naar mij
Stil gebed
ca.

gezongen Onzevader (lied 1006)

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche.
SLOTLIED
g.
Lied 423
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen, amen, amen!
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MUZIEK
Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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