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Orgelspel:  

O Mensch, bewein dein Sünden gross, BWV 622J.S. 

Bach (1685-1750) 

 

Welkom 

 

Aanvangslied: Lied 25-a: 1 

Mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen in ’t duister van de tijd. 

Bemoediging en groet 

Bloemschikking: De dorstigen laven 

‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’ Mt 25:35 

Lied 912: 1 
Neem mijn leven laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

 
Gebed bij de nood in de wereld 

Kyrielied: Lied 25-a: 2 

Maar wees mij dan genadig en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig kan gaan in ’s levens loop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, heb ik op U gezet, 

mijn ogen zijn gevestigd op U, tot Gij mij redt. 

 

Gesprek en gebed met de kinderen 

Kinderlied 40-dagentijd (livestream): 

https://www.kindopzondag.nl/liederen/ 

‘De groeten van Jezus’ 

 

Groet 

Gebed om de Heilige Geest 

Evangelielezing: Marcus 9:  2-10 

Lied 543: 1 

Gij zijt in glans verschenen,  verschenen voor altijd. 

Hoe ook in dood verdwenen ons straalt uw heerlijkheid.  

Hoe bitter ook de pijnen door ons U aangedaan, 

Gij blijft in glans verschijnen, ziet ons in glorie aan. 

Preek 

Orgelspel:  

Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, Op.122, 

Joh. Brahms (1833-1897) 

Geloofsbelijdenis: Lied 545: 1, 2 en 4 

Christus staat in majesteit 

door een stralenkrans omgeven 

op de berg de heerlijkheid, 

licht uit licht en eeuwig leven. Halleluja. 

Mozes en Elia zijn 

zijn getuigen, want zij weten: 

Hij voltooit de lange lijn 

van de wet en de profeten. Halleluja. 

Uit de hemel komt een stem 

die het visioen komt schragen: 

Deze is mijn Zoon; op Hem 

rust mijn eeuwig welbehagen. Halleluja. 

Voorbeden met acclamatie lied 25-d refrein: 

Naar U gaat mijn verlangen, Heer. 

 

Stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: Lied 752: 1 

Hoe glanst bij Gods kindren het innerlijk leven, 

al zijn zij door zonlicht en regen verweerd. 

Wat hun door de koning des lichts is gegeven, 

dat houden zij teder naar binnen gekeerd. 

het hart van hun werken, 

dat niemand kan merken. 

verlicht hen met liefde in leven en sterven 

en doet hen de hemelse zaligheid erven. 

Zegen,  AMEN 

Orgelspel:  

Herzlich tut mich verlangen, Joh.Brahms (1833-1897) 

collecteschalen bij de uitgang 

voor diaconie en kerk >>  50-50 


