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VIERPLEK WEHL 

 
13 maart 2022 

tweede zondag van de 40-dagentijd 

 
DE VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
 
Welkom en aansteken van de kaarsen 

- gemeente gaat staan - 
Stilte 
 
Bemoediging en drempelgebed 
o. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o. Trouwe God, 
 hier zijn wij, 
 mensen onrustig 
 en soms ook vol verlangen 
 naar wat zo gemist wordt:  
 vrede in de wereld om ons heen  
 en in ons eigen leven. 
 Zie ons in onze onrust, in ons verlangen. 
g. BRENG ONS LEVEN OP ADEM 
o. en vergeef ons wat anders had moeten gaan. 
g. RICHT ONZE VOETEN OP WEGEN VAN VREDE. 
o. door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN! 
 
Lied 25a: 1 en 2 
 
Vredegroet 
v. Vrede zij met u allen! 
g. VREDE OOK MET U! 

- gemeente gaat zitten - 
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Toelichting op de liturgische schikking 
 
Gebed om ontferming 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 
 

 
v. ….. God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 

en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN! 
 
Lied 462: 1, 2 en 3 
 
DE SCHRIFT GEOPEND 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 34: 27-35 
27De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond 
van deze geboden sluit Ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28Veertig 
dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of 
te drinken. En de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, 
op de platen. 
29Mozes daalde de Sinaï af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij 
wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had 
gesproken. 30Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ 
gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31maar Mozes riep hen 
bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak 
met hen. 32Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich 
te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinaï gezegd had. 33Toen hij 
uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. 34Steeds 
wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met Hem te spreken, deed hij 
de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan 
zei wat hem opgedragen was, 35zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna 
bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging 
spreken. 
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Lied 315: 1 en 2 
 
Tweede Schriftlezing: Lukas 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 zijn 
heengaan, de weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. 32Petrus en de beide 
anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, 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 maken, 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 hen 
overdekte; toen de wolk hen omhulde werden ze bang. 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. 
 
Lied 543 
 
Verkondiging: Een mens te zijn op aarde 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
Lied 538 
 
DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
Gebeden 
- Dankgebed 
- Voorbeden: na “zo bidden wij”: lied 1010: 1 en 2 
- Stil gebed 
- Onze Vader 
 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, 
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 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. 
 
Mededelingen over de collecte 
 
Inzameling van de gaven 
 
GEZEGEND OP WEG 

- gemeente gaat staan - 
Slotlied: lied 905: 1, 3 en 4 
 
Zending en zegen 
v. ….. 
g. AMEN (3x, gezongen) 
 
Orgelspel 
 
 
In deze dienst: 
 
voorganger:    ds. Klaas Bakker   
ambtsdrager:  Francisca Best 
secondant:  Gerry Spaan   
organist:  Maarten Barneveld    
beeld en geluid:  Ab Berendsen 
koster:   Cor van Muiswinkel 
    
 
Agenda: 
 
Woensdag: Inloopochtend in Ons Huis 09.30 - 12.00 uur 

Koffie en thee staan klaar! 
 
Donderdag 17 maart: Vierplekavond 19.30 uur 
 
Zondag 20 maart:  Viering 10.00 uur 

Voorganger: ds. Henk Boonen 
   Afscheid Piet van der Veen 
 


