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Schikking in de veertigdagentijd 
 

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd zag u dat er twee bo-
gen zijn gevormd van takken. Dit stelde de berg voor. Er lag zand. De 
verzoeking in de woestijn. Jezus werd door de Satan bezocht. Maar 
wist deze te weerstaan.  
 

Kernwoorden waren: verleiding, beproeving en vergezichten. 
 
De tweede zondag is het thema de verschijning van Mozes en Elia 
aan Jezus. Jezus worstelt met de dingen waar Hij als een berg te-
genop ziet. ‘je kruis opnemen’ en het vertellen dat Hij uit ‘de dood 
zal opstaan.’ Mozes en Elia komen Hem een hart onder de riem ste-
ken. Beiden hebben ervaring met zwerven in de woestijn. Elia 40 da-
gen en Mozes zelfs 40 jaar. Veertig is een lange tijd en je hebt iemand 
nodig die ook een dergelijke ervaring heeft meegemaakt. Daarom 
zijn zij op de berg bij Jezus. De tulpen zijn het symbool van dit sa-
menzijn. 
 

Kernwoorden zijn: berg, luisteren en bidden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerking: 
 

Voorganger: drs. Ardin Mourik 
Ouderling: Mimi Emmelot 
Diaken: Geraldineke Licht 
Voorlezer: Willeke Koops 
Muziek: Peter van Dongen (orgel) 

Fetsje Bijma (dwarsfluit) 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen”  
(Intochtspsalm 25: vers 1 en 2) 

 

Votum 
v. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
a.  Amen 

 

Bemoediging en drempelgebed 
v.  Onze hulp is in de naam van de Heer  
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v.  U, die er voor ons bent en ons elkaar gegeven hebt,  

schep ons een hart  
a.  doorzichtig en zuiver,  
v.  geef ons een geest  
a.  vast en moedig,  
v.  dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitging.  
a.  Breng ons terecht, God,  
v.  breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen.  
a.  Amen  

 

We zingen: “Heer, ik hef mijn hart en handen” (Psalm 25: vers 3) 
 

(gemeente gaat zitten) 
Gebed om ontferming 
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We zingen: “Christus naar wie wij heten” (Lied 544: vers 1, 2 en 5) 
 

Met de kinderen “Verander je mee?” 
 

We zingen: “Ga maar op weg” (40 dagenlied: refrein, couplet, refrein) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Refrein: 

Licht uit  de   he-mel! Een stra - len - de mor-gen 

  o - pent voor men-sen  een   ver   -   ge - zicht. 

  Zo   kun je gaan,   in   vre - de    ge   -   bor-gen, 

      dromend een droom van aan  -  ste - ke - lijk  licht. 

Refrein 

Couplet: 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebedsgroet: “De Heer zij met U” (Lied 270b) 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Lezing: Exodus 24:12-18 
 

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.’ Samen met 

zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. Tegen de oud-

sten 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.’ Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze 

overdekt door een wolk: de 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. En terwijl de Israëlieten de 

majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van 

de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 

Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg. 

 
We zingen: “Christus staat in majesteit” 

(Lied 545: vers 1 en 2) 
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Lezing: Matteüs 17:1-9 
 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johan-

nes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor 

hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als 

de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling versche-

nen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus 

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.’ Hij was nog niet uitgesproken of een stra-

lende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is 

mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 

Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een he-

vige angst en wierpen ze zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, 

raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ Ze keken op en 

zagen niemand meer, Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaal-

den, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben 

gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

 
We zingen: “Christus staat in majesteit” 

(Lied 545: vers 3 t/m 5) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, met gezongen acclama-
tie “Houd mij in leven, wees Gij mijn redding” (Lied 368d), 
besloten met: 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht 
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.  

 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
 
We zingen (staand): “God roept de mens op weg te gaan” 

(Slotlied 542: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


