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Orgelspel: Orgelmuziek bij psalm 25
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

INTREDE
Voorzang:

antifoon bij psalm 25:6
“Gedenk uw ontferming, God, uw liefde eeuwen door”.

Intredelied: Psalm 25: 1 en 2 (staande tot na vers 3)
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 25: 3
Voorzang: antifoon bij psalm 25:6 (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed: na “en daarom roepen wij” zingen we: lied 301 f

DE SCHRIFTEN
Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
Projectlied

Wij bidden om een nieuw begin
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Exodus 34:27-35
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.’ 27
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. 28 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. 29 Toen Aäron en de andere Israëlieten
de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan,
30 maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen
bij hem en Mozes sprak met hen. 31 Daarna kwamen ook de andere
Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem
op de Sinai gezegd had. 32 Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn
gezicht met een doek. 33 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 34 zagen
zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de
doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.
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Lied 320: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing NT: Lucas 9: 28-36
28 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn
gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 29 Opeens stonden er twee
mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia, 30 die in hemelse
luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in
Jeruzalem zou moeten volbrengen. 31 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. 32 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 33 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. 34 Er klonk een stem uit de
wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem! 35
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 542: 1, 2 en 3

UITLEG EN VERKONDIGING
Lied 653: 1, 4, 6 en 7

Voorbeden

GEBEDEN EN GAVEN

Stil gebed
Allen:
Onze Vader die in de hemel zijt; Uw naam worde geheiligd. Uw
koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen
Inzameling van gaven voor het 40 dagen project van de diaconie.
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Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 538
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 538

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: KIA:Binnenlandsdiaconaat
Orgelspel: Orgelspel: Théodore Dubois (1837-1924): Sortie – fughetta –
(uit Dix Pièces pour Orgue)
===============================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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