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VOORBEREIDING

orgelspel voor de dienst

welkom en mededelingen namens de kerkenraad

de Paaskaars wordt aangestoken

psalm van de zondag 
cantorij antifoon 'Denk aan uw barmhartigheid, Heer, 

aan uw liefde door de eeuwen heen'. 
allen psalm 25: 1, 2, 3

cantorij antifoon 'Denk aan uw barmhartigheid, Heer, 
aan uw liefde door de eeuwen heen'. 

stil moment, bemoediging en groet
v Onze Hulp is de NAAM van de AANWEZIGE
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Die ons mensen gedenkt met liefdevolle ogen
A EN ONS STREELT MET STRALEND LICHT
v in Gods Geest zijn wij hier samen
A GODS GEEST IS HIER BIJ ONS

kyrie lied 300b soli: Heleen Steenbergen en Johan Meijer; allen: 'Heer ontferm u' 

ROND DE SCHRIFT

gebed tot de Geest

moment met de kinderen rond het project 'Geloof in het leven'

projectlied 
tekst Erik Idema, melodie lied 215 ('Ontwaak, o mens, de dag breekt aan')

1 De zon komt op en geeft ons licht
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.



2 Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.

3 O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin. 

de kinderen gaan naar de nevendienst.

Thoralezing  Exodus 14: 12-18 

lied Toen eenmaal God terneder kwam
tekst John Keble, vertaling Jan Willem Schulte Nordholt, 

melodie Este's Psalter 1592 'Winchester old', Liedboek voor de Kerken, gezang 243

1 cantorij

2 cantorij Maar liefelijk en zacht gezind
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind
daalt nu zijn duif terneer.

3 allen Het vuur, op Sinaï een stroom
een wilde vlammendans,
is nu op ieder hoofd een kroon,
in ieder oog een glans.



4 cantorij De stem die als bazuinen luid
neersloeg op 't bevend volk,
met majesteit weerklinkend uit
de donkerzwarte wolk,

5 allen die grote stem des hemels vindt
nu hartelijk gehoor,
en is als ademtocht van wind
als geestdrift in het oor,

6 cantorij en vult de kerk van God, en vult
de wereld overal;
slechts niet het hart dat in zijn schuld,
zijn trots volharden zal.

7 allen Kom, Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door overmacht
wie U bemint of vreest. 

Epistellezing Filippenzen 3: 7-14

lied 809

Evangelielezing Matteüs 17: 1-9

lied 647: 1c, 2a, 3c, 4a

preek 

orgelspel 



ROND DE TAFEL

Wanneer er een gemeentelid overleden is in de voorbije week, wordt deze 
herdacht op deze plaats in de liturgie. Na de afkondiging is er een stilte. 
Daarna zingen wij lied 961 en wordt het gedachtenisblaadje aan de 
gedachtenisroos bevestigd. 

de kinderen komen terug van de nevendienst

nodiging en vredegroet

inzameling van de gaven 

gebed over de gaven, dankgebed, voorbeden, stil gebed

tafelgebed
v De AANWEZIGEzij met ons allen
A GODS GEEST IN ONS MIDDEN 
v openen we onze harten voor God
A WIJ HEFFEN ONS HART OP TOT GOD
v Brengen wij dank aan de AANWEZIGE, onze God.
A HIJ IS HET WAARD ONZE DANK TE ONTVANGEN

gezongen tafelgebed lied 403c 

Onze Vader
A Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
Maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen

breken van het brood en ingieten van de wijn



lied Als mijn ogen weer zien.
Geheel door de cantorij gezongen. 

Naar een communielied van Hans Adolph Brorson (1764),
vrij vertaald door Johan Meijer, 23 september 2015. 

1 Moe mijn ogen, onvermogend
nog te zien een zinsverband.
Zo verlangend,maar gevangen,
ver verbannen uit jouw land, 
mijn geliefde vredesstad,
open venster van mijn hart. 

2 Barre tijden, bitter lijden,
diep doordrenkt met angst en pijn.
Zie ik dromend milde stromen
in dit onherbergzaam zijn.
Ga weer op, jij ochtendzon,
laat mij drinken uit jouw Bron!  

3 Ik proef leven mij gegeven:
wijnstok uit het paradijs.
Zomerrozen, geurig blozend,
bloesem op mijn levensreis.
Met de Geest van het begin,
adem ik weer toekomst in. 

4 In mijn oren klinkt bekorend
engelzang door mensenmond.
Zielsverheugend! Volle teugen,
bekers blijdschap, want Jij komt,
Voorland dat mijn wezen wenkt,
EEUWIGE Die vreugde schenkt.

5 Blij verraste bruiloftsgasten
zie ik dansen op het feest.
Gastheer Jezus, hier aanwezig,
en die altijd is geweest:
Grote liefde aan mijn zij
Jij deelt brood en wijn met mij. 



delen van brood en wijn, met instrumentale muziek

gebed na de maaltijd

slotlied 906: 1,2,5,6

zegen, beantwoord met 

Wees welkom na deze dienst voor koffie, thee of limonade in de 
Potkaamp!


