
Almenum, zondag 5 maart 2023,  
9.30 uur, 2e zondag Veertigdagentijd 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Aafke van der Zee 
Lector:   Carla Ozinga 
Organist:  Eeuwe Zijlstra  
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Aansteken van de kaarsen  
 
Zingen: Psalm van de zondag, Ps. 25:2 en 6 
2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen Ge uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
‘t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandelen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ‘t gezegend aardrijk erven. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 701 
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 
 
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 
 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder 
weerga,maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 8b: 1, 2, 4 en 5 
 
1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
5. Zie ik de zon, 
de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
Gesprek met de kinderen (1) 
 
Zingen: projectlied (melodie Lied 556): 
 
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven.  
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing : Exodus 34:29-35 
 
Zingen: Lied 500:2 
2. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij ons aangesproken, 
de weerstand van de nacht 
met heilig vuur gebroken. 
Gij brandt uw eigen naam 
voorgoed in onze dagen 
en schrijft in ons bestaan 
uw woord van welbehagen. 
 



 

 

Schriftlezing I  Joh. 1: 5-7 
 
Zingen: Lied 500:3 
3. Uit uw verborgenheid 
nu aan de dag getreden, 
hebt Gij uw heil gezocht 
bij mensen hier en heden. 
Zoals Gij kwam om ons 
met vrede te ontmoeten, 
laat het ook vrede zijn 
waarmee wij U begroeten. 
 
Schriftlezing Mat. 17:1-9 
Zingen: Lied 500:5 
 
5. Uit uw verborgenheid 
ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied: Psalm 67: 1 en 2 
 
1. God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons ‘t gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend’, 
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
2. De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al tezaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwe naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 
Gesprek met de kinderen (2) 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Ga nu heen in vrede 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven,  
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
Ga en maak het waar. 
 
Zegen (3x Amen)  
 
Orgelspel 
 
Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie/thee. Van harte welkom! 


