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Van harte welkom in de kerk 
 
De 2e zondag van de veertigdagentijd draagt als naam ‘Reminiscere’, dat is: 
‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’ (Psalm 25: 6)  Wij zingen deze Psalm als 
intochtpsalm.  
Deze zondag vervolgen wij de lezingen uit Exodus. Het bijbelboek dat verhaalt 
van de uittocht uit de onderdrukking, een boodschap van hoop en menselijke 
waardigheid, van rechtvaardigheid en vrijheid. Mozes, de man van gerechtigheid, 
wordt geroepen door God. Na lang aandringen is hij bereid om op te staan. Zijn 
vrouw Sippora vergezelt hem op die eenzame weg. Ook Aäron komt hem 
tegemoet om hem terzijde te staan.    
Het Evangelie spreekt vandaag van de indrukwekkende ontmoeting op de berg 
van Jezus met Mozes en Elia. 
Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe,  ds. Henk Boonen 
 
Liturgische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2020 
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het 
hebben van een ‘stip’ op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het 
‘waarom’, zodat we in beweging komen. De stip in het raamwerk is geen 
ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rondom de open ruimte is 
ingevuld met een weefsel van takken.  
De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in 
beweging te komen, eenieder op zijn of haar eigen manier. 
 
8 maart 2020 Zondag Reminiscere (Gedenk) 
 
Matteüs 17: 1-9 Jezus op de berg 
(Exodus 4: 18-31 Mozes gaat naar Egypte) 
 
Rond de stip zijn grassen als stralen tussen weefsel geplaatst. Samen vormen de 
stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen 
groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar. 
 
Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht 
ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder iemand - Petrus, Jakobus 
en Johannes waren er getuigen van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas 
later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim 
-de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal 
openbaren al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen. 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Boonen 
organist: Elske te Lindert  

ouderling: Anja Jongenburger  
diaken: Henk Dijk  

lector: Hennie Ebbers  
collectanten: Gré en Kees Erken  

kosters: Anneke en Bert van der Haar  
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Passacaglia in d, D. Buxtehude 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  
- Wij zingen daarbij: Lied 458 (3x) 

 
 

Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Gij die ons kent 
 en ons doorgrondt, 
 zie ons aan 
 met het licht van uw ogen: 
a. LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT! 
 
o. Het licht van uw woord 
 wijst ons hoe te gaan, 
 bewaar ons voor dwalen: 
a. LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT! 
 
o. Gij zelf zijt de zon 
    die ons warmt en beschijnt, 
    het licht dat ons voedt 
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 en doet groeien: 
a. LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT! 
 
o. Uw liefde brengt aan het licht 
 wat onaf is,  
 wat breekt, 
 wat wij elkaar onthouden: 
a. LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT! 
 
o. Aan U vertrouwen wij ons toe, 
    vat ons samen in uw stralen: 
a. LATEN WIJ WANDELEN IN UW LICHT! 
 
Lied Psalm 25: 1, 2 en 3 (Heer, ik hef mijn hart en handen) 
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2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’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. 

3 Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
a. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie, (geen Gloria in de Veertigdagentijd) 
v. … daarom bidden wij:    
we zingen dan Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 (Wij zoeken hier uw aangezicht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Wanneer het donker ons verrast, 

houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 

3 Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 

4 Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 
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5 Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 
 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. … zo bidden wij allen: Lied 327 (2x)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftlezing: Exodus 4: 18–31 
18Mozes ging terug naar zijn schoonvader Jetro en zei tegen hem: ‘Ik zou 
graag teruggaan naar Egypte, om te zien of de mensen van mijn volk nog 
in leven zijn.’ ‘Ga in vrede,’ antwoordde Jetro. 19De HEER zei Mozes nog 
in Midjan dat hij veilig naar Egypte kon terugkeren, aangezien iedereen 
die hem naar het leven had gestaan gestorven was. 20Mozes zette zijn 
vrouw en kinderen op een ezel en ging op weg, terug naar Egypte. De 
staf van God hield hij in zijn hand. 21Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Nu 
je teruggaat naar Egypte, moeten jullie daar de farao alle wonderen laten 
zien waartoe ik je de macht heb gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat hij 
hardnekkig weigert het volk te laten gaan. 22En dan moet jij tegen de 
farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren 
zoon. 23Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren, maar 
dat heb je geweigerd. Daarom zal ik je eerstgeboren zoon doden.”’ 
24Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachtten, kwam 
de HEER op hem af en probeerde hem te doden. 25Sippora pakte een 
scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee 
Mozes’ voeten aan, terwijl ze zei: ‘Een bloedbruidegom ben jij voor 
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mij.’ 26(Ze noemde hem toen ‘bloedbruidegom’ vanwege die besnijdenis.) 
Toen liet de HEER hem met rust. 
27De HEER had tegen Aäron gezegd: ‘Ga de woestijn in, Mozes 
tegemoet.’ Aäron was op weg gegaan en ontmoette Mozes bij de berg 
van God. Hij kuste hem 28en Mozes vertelde Aäron wat de HEER hem 
had opgedragen: wat hij moest zeggen en welke wonderen hij moest 
doen. 29Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte en daar riepen 
ze de oudsten van Israël bij elkaar. 30Aäron herhaalde woord voor woord 
wat de HEER tegen Mozes gezegd had, en liet het volk de wonderen 
zien. 31De Israëlieten werden hierdoor overtuigd; toen ze hoorden dat 
de HEER oog had gekregen voor hun ellende, knielden ze en bogen ze 
zich diep neer. 
 
Lied 607: 1 en 3 (Gij zijt voorbijgegaan) 
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3 Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag. 

 
Schriftlezing: Lucas 9: 28-36 
28Ongeveer 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. 33Toen 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. 
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 
Lied 544: 1 en 5 (Christus naar wie wij heten) 
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5 Het licht van alle stralen 
komt uit zijn aangezicht, 
zijn ster zal nooit meer dalen 
en met Hem opgericht 
verhogen zij de dag, 
verhogen zij het leven 
en roepen heil en zegen 
over de aarde af. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel   
 
Lied 605 (De toekomst is al gaande) 
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2 De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 

3 De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 

4 De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 

5 De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dank en voorbeden  
 
Stil gebed  
 
Onze Vader   
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk; de derde collecte is 
bestemd voor het Veertigdagentijdproject: World Servants Ecuador. 
Deelnemers aan het project zullen kort een toelichting geven bij de 
derde collecte. 
 
Orgelspel: O Mensch bewein dein Sünde gross, J. Pachelbel 
 

  Wij gaan staan 
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Slotlied: 418: 1, 2 en 3 (God, schenk ons de kracht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen Gezongen Lied 430 
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Voorganger spreekt, afgewisseld met zingen door allen  
 
v. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
 zegene ons de grote naam! 
 
Refrein allen: (2x)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Het licht van Gods ogen gaat over u op! 
 De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
Orgelspel: Praeludium in d, J.S. Bach 

 
 

Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee en 
limonade klaar. Welkom! 


