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14
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.’
15
Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16de majesteit van de HEER
rustte op de Sinaï. 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.

OPENINGSLIED: Psalm 27: vers 2
ZINGEN: Psalm 99: 4,6 en 8
VOTUM EN BEMOEDIGING
v: In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
g: AMEN.
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g: EN NOOIT IN DE STEEK LAAT WAT HIJ TER HAND GENOMEN HEEFT. AMEN.
DE PSALM VAN DE ZONDAG: Lied: 314 vers 3
DREMPEL- EN SMEEKGEBED
In verband met de 40-dagentijd komt het Glorialied
te vervallen. In plaats daarvan zijn we een moment
stil. Het Gloria klinkt weer tijdens de paaswake.
MOMENT VOOR JONG EN OUDER
Daarna gaan de kinderen naar de nevendienst.
DE DIENST VAN HET WOORD
GROET
v: De Heer zij met u.
a: OOK MET U ZIJ DE HEER.
GEBED VAN DE ZONDAG
v: ….
dit uur en alle dagen van ons leven.
a: AMEN.
1e LEZING: Exodus 24: 12-18
12
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.’ 13Samen met zijn
dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.

2e LEZING: Lucas 9: 28-36
28
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 aanblik van zijn gezicht en werd zijn
kleding stralend wit. 30Opeens 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 moeten volbrengen. 32Petrus 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.
33
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,’ maar hij
wist niet wat hij zei. 34Terwijl 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!’ 36Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en
vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden
gezien.
2 Petrus 1: 16-18
16
Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer
Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons
niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij
hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
17
Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem
vind ik vreugde.’ 18Die stem hebben wij zelf uit de
hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren.

ZINGEN: Lied: 213: vers 1 en 5

INZAMELING VAN DE GAVEN
Desgewenst kunnen ouders hun kinderen uit de
oppas halen.

PREEK
DE DIENST VAN HET ANTWOORD

SLOTLIED (zo mogelijk staande): Lied 207: 1,2,3
en 4

ZINGEN: Lied 517: vers 1, 2 en 4
ZEGEN, Allen: Amen, amen, amen
GEDENKEN: FRANS Th. MITTENDORP
De lichtdrager brengt het licht van de Paaskaars
waar het zijn moet: naar buiten – en wij gaan achter haar aan.

Zingen: Lied 961
GEBEDEN (voorbeden-stil gebed-Onze Vader)

MUSICA PRO DEO
De kinderen komen terug uit de nevendienst.

###########################################

Opzet van de schikking de 40-dagentijd:
* Uitgangspunt was een 8-hoek: de schepping duurde 7 dagen, de herschepping door de Opstanding van Christus werd de 8e dag.
Daarom vind je de 8-hoek veel terug, bijv. in de vorm van een doopvont, een bidkapel e.d.
* Een labyrint is een afspiegeling van de levensweg. Dit labyrint van 8hoeken geeft de Weg van Christus op weg naar Pasen weer.
Als je hierna kijkt en mediteert, volg jij een innerlijke weg naar binnen (je
begint linksonder en loopt rechtsom…)
* De zondagen zijn wit aangegeven (op deze dagen doe je niet aan vasten; het is en blijft een "opstandigs"-dag.
De bedoeling is dat de betreffende zondagen een extra aandachts-accent krijgen door een kleine bijpassende schikking
(In principe houd ik het leesrooster aan.)
*Op bijgaande foto de opzet bij mij thuis.... De forsythia staat voor de
verheerlijking van Jezus op de berg. Het 10-gebodenplantje voor Mozes (de wet) en de trompetnarcis voor Elia (roepende profeet).
Wilma Spijker
COLLECTEN
1.- Diaconie: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)
Verlaat de gevangenis … en dan?
Gevangenen die vrijkomen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind
je werk, ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden?
Via organisaties als Gevangen zorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie
gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangenen zich
via gesprekken en cursussen hierop voor. Ze werken o.a. aan het nemen van verantwoordelijkheid, aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de
re-integratie. Helpt u mee?
2.- Goede Herderkerk
3.- Wijkkas
4.- Kindernevendienst: collecteert voor Moldavië
BLOEMENGROET - De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar:
❖ Dhr. Van Loon, en naar
❖ Dhr. Gerritsen.

