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Muziek 
 

Welkom en mededelingen 
 

VOORBEREIDING 
 

Allen gaan – zo mogelijk – staan 
 

Moment van stilte 
 

Zingen: Lied 281 vers 1 t/m 5 
 

1  Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

 

2  Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

 

3  Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

 

4  Gij roept ons met een nieuwe naam 

uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

 

5  Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 

Groet en bemoediging 
 

v  De Heer zij met u. 
a  Ook met u zij de Heer. 
v  Onze hulp is de naam van de Heer 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Drempelgebed 
 

v  Eeuwige, die nooit te ver zijt 
 om ons te horen – 

a  wees als een licht 
 hier in ons midden! 
 

v  Die ons voor ogen houdt 
 als uw beminden – 

a  dat wij elkaar zien 

 zoals U ons ziet! 
 

v  Die ooit geroepen hebt 
 de nieuwe morgen – 

a  maak ons aanstekelijk, 
 uw licht voor mensen. 
 
v  Die nooit te ver zijt 
 om ons te horen – 

a  wees als een licht 
 hier in ons midden! 
 
Zingen: Lied 281 vers 6 en 10 

 

6  De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

 

10  Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

 

Allen gaan zitten  
 

Inleidende woorden 
 

Kyriegebed, 
 afgewisseld met gezongen ‘Kyrië’ 
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DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing: Exodus 24: 12-18 

 

12De 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.’ 
13Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 
14Tegen 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.’ 
15Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een 
wolk: 16de 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. 17En terwijl de Israëlieten de majesteit 
van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 
18ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 
Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg. 

 

Zingen: Psalm 80 : 1 en 7 

 

1  O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 

7  Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrenbeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
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Evangelielezing: Matteüs 17: 1-9 

 

1Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 
2Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht 
straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 
3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in 
gesprek waren. 4Petrus 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.’ 5Hij 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!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, 
werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich 
ter aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, 
wees niet bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was 
alleen. 
9Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met 
niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon 
uit de dood is opgewekt.’  

 

Zingen: Lied 542 vers 1 t/m 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 

op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
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3  Heer, geef ons moed en doe ons gaan 

uw weg door de woestijn 

en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 

 

4  Eer aan de Vader en de Zoon 

en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 

 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 544 vers 3, 4 en 5 

 

3  De duisternis te boven 

al staat de nacht rondom, 
zijn allen die geloven 

dat Jezus is de zon. 
Zij kiemen uit zijn graf, 
zij bloeien uit zijn wonden, 
zij worden uitgezonden 

de nacht uit in de dag. 
 

4  Zij moeten met Hem lijden 

en met Hem levend zijn 

tot aan de laatste tijden – 

dan staan zij in zijn tuin 
en heffen op hun hoofd 

als bloemen en als doden 

die uit de bodem komen 

en ’t licht zien ongedoofd. 
 

5  Het licht van alle stralen 

komt uit zijn aangezicht, 
zijn ster zal nooit meer dalen 

en met Hem opgericht 
verhogen zij de dag, 
verhogen zij het leven 

en roepen heil en zegen 

over de aarde af. 
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 

Collecte 
 

Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het werk van Kerk 
in Actie in Palestina. De opbrengst van de tweede collecte is 
voor de kerk. 
 

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het 
Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is 
christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen. 
Gemeenteleden verwerven zo meer bijbelkennis en dat opent 
deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever 
in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving 
en zoeken ze naar oplossingen. 
We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor 
Palestijnse christenen van harte bij u aan. 
 

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar: 
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Palestina’. 
Uw bijdrage aan de tweede collecte kunt u ook overmaken naar:  
NL14INGB0000524441 t.n.v. Prot. Gemeente de Graankorrel  
te ’s-Graveland, o.v.v. ‘dienst 5 maart’. 

 

Zingen: Slotlied 422 vers 1 t/m 3 
 

1  Laat de woorden 

die we hoorden 

klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 

alle, alle dagen 

door uw stille kracht. 
 

2  Laat ons weten, 
nooit vergeten 

hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 

zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
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3  Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 

dat door zo te leven 

hier Gods rijk begint. 
 

Uitzending en Zegen, 
 door allen zingend beantwoord met drie keer ‘Amen’ 


