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8 maart 2020 

 

de tweede zondag in de veertigdagentijd 
 

zondag ‘Reminiscere’ 
 

‘Gedenk uw barmhartigheid, Heer’ (Psalm 25:6) 
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Afbeelding: schilderij van Jeltje Hoogenkamp  
‘stadia op weg naar de vrijheid: tucht – daad - lijden - dood’ 
bij de tekst van Dietrich Bonhoeffer: 

Vrijheid, langdurig zochten we je in tucht, daad en lijden. 
Stervend herkennen we jou in het aangezicht Gods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrede 
 
Muziek bij binnenkomst  Consolation op. 65 nr. 4 –  

Max Reger (1873-1916) 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling 

 
Muziek tot verstilling   In Festo Transfigurationis Domini 

      nostri Jesu Christi, S188 van  

Franz Liszt (1811-1886) 

 

 
Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 
- wij gaan staan - 

 
Groet en bemoediging 

v:  De Heer zal bij u zijn. 

g:  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
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Gebed van toenadering  

 
Eerste psalm    Lied 25: 1, 2 en 3 

 
- wij gaan zitten - 

 
Kyrie 

 
tekst: René van Loenen, liedtekst bij ‘Goede machten’ van Dietrich Bonhoeffer 
melodie: Liedboek 101 
 

2.  Ontferm u over ons in stille uren 

als wij de schaduw van de dood verduren, 

onwetend van het ons beschoren lot. 

ontferm u God. 

 

3. Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven 

 zolang zult gij ons met uw licht omgeven 

 en met uw liefde – wonderbare macht, 

 gij geeft ons kracht. 

 

 

4. Wij mogen in de avond, in de morgen 

 ons veilig bij u weten en geborgen 

 tot in het diepe zwijgen van de nacht, 

 o stille wacht. 

 

 

 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 
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De heilige Schrift 
 

Voor de kinderen, projectlied Veertigdagentijd 

een teken van leven; tekst: Erik Idema; melodie: Liedboek 637 

 
 

1. De paaskaars brandt, zo weten wij: 

God maakt het licht voor jou en mij. 

Hij maakt een eind aan je verdriet, 

want Hij vergeet de mensen niet. 

 

2. Dit is het woord dat Hij ons geeft: 

Ik ben de Heer, een God die leeft. 

En waar je gaat ben Ik erbij, 

voor altijd ga Ik aan je zij. 
 

Eerste lezing  Exodus 4: 18-31 
 

Lied    941: 1, 2 en 3 
 

Tweede lezing  Matteüs 17: 1-9 
 

Acclamatie op de lezingen: 2x 

 

Woorden van leven, een weg om te gaan, 

Jezus Messias. Lied 339 g   

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied    544   

 

Gaven en gebeden 
 

Inzameling van de gaven, toegelicht door de diaken 
 

Collecten:  De 1e rondgang is voor missionair werk in NL –  

  als kerk naar mensen toe 

  De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk 
 

De kinderen komen terug in de kerk 
 

Muziek:  Lied ohne Worte op. 19 No. 1 van  

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
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Gebeden 

Gebed over de gaven 

Voorbede 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   DB-LG nr. 73 

 

 

Stil gebed  
 

Onze Vader die in de hemel 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. 

 

Schep in ons een nieuwe geest. 

 

AMEN 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  542 

 

Zegen 

 

allen:   Amen Lied 429 c 

 

 

 

 

Postludium  Preludium op. 37 nr. 1 –  

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)  

 



 6 

 

Na de viering hopen we elkaar bij de koffietafel te ontmoeten. 
 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 

 

 

 

 

 

 

Bij deze viering zijn o.m. betrokken: 

 

voorganger ds. Rian Veldman 

ouderling Bea de Kogel 

diaken Nereida Lugo Flores 

organist Cor de Jong 

pianist Marnix Smit 

koster Dirk Jan de Ruijter 

ontvangstcommissie Dieneke van Os, Herma Pauptit 

jeugdkapel Maartje van den Heuvel, Aaldert Rus  

kindernevendienst Vera Aalderink 

crèche Gabrine Jagersma 
 

 

 


