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de tweede zondag in de veertigdagentijd 
 

Zondag ‘Reminiscere’ 
 

 

Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Nuvole Bianche 

Ludovico Einaudi (1955) 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling 
 

Muziek tot verstilling 

Improvisatie 

Leonard Seeleman (1997) 
 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- wij gaan staan - 
 

Groet en bemoediging 

v: De Heer met u allen! 

g: ZIJN VREDE MET U!  

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

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 
 

Gebed van toenadering  
 

Openingslied  Lied 72a 
 

- wij gaan zitten - 
 

Kyrie 

Het smeekgebed wordt afgesloten met het Kyrie uit de Missa a tre 

van Johan Wenzel Kalliwoda (1801-1866) 
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Lied  158b ‘Een schoot van ontferming is onze God’ 

 1e keer: cantorij, 2e keer: allen. 
 

Gebed van de zondag 

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

a: AMEN 

 

 

De heilige Schrift 
 

Uitleg voor en met de kinderen 

Projectlied veertigdagentijd 

 

Een slinger van verhalen    tekst: Erik Idema 

         Muziek: Gerard van Hulst 

 

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd, 

vertelt wat ons te wachten staat,  

dat God zijn volk bevrijdt. 

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd. 

En wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier! 

 

 

Inleiding bij de lezingen 
 

Eerste lezing   Exodus 34: 27-35   

 

Lied  545: 1e en 3e couplet door cantorij   

                    2e en 4e couplet door allen 

Tweede lezing Lucas 9: 28-39a 

 

Acclamatie op de lezingen Lied 339 a 

 U komt de lof toe, U het gezang 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, O heilige Geest 

 in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Uitleg en verkondiging 
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Lied  Komen ooit voeten gevleugeld 

 

1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, 

daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 

wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord: 

wij zullen rusten in vrede. 

 

2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 

dromen van vluchten en doden en huiv’rend ontwaken. 

maar niemand vlucht, 

nergens alarm in de lucht, 

overal vrede geschapen. 

 

3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 

Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 

Dan zal ik gaan 

waar nog geen wegen bestaan  

vrede de weg voor mijn voeten. 

 

 

Afronding taken interim-predikant 
 

Overzicht werkzaamheden 

Overhandiging werkdocument aan de voorzitter 

Dankwoord door de voorzitter 

Liturgisch moment door ds. Rian Veldman 

 
 

A Clare Benediction – John Rutter (1945) 

 
May the Lord show his mercy upon you 
May the light of his presence be your guide 
May He guard you and uphold you 
May his Spirit be ever by your side 

When you sleep may his angels watch over you 
When you wake may He fill you with his grace 
May you love Him and serve Him all your days 
Then in heaven may you see his face 
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Gaven en gebeden 
 

Toelichting op de collecte door de diaken 
 

Gebeden 
 

Gebed over de gaven 

 

Voorbede 
 

na iedere intentie 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   

 

Schep in ons een nieuwe geest. DB-LG nr. 73 

 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 

laat 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 vergeven 

wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. Amen.    [NBV21] 

 

 

Zending en zegen 
 

- wij gaan staan - 
 

Slotlied  Lied 416 
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Zegen 
allen:   Amen 

 

 

 

 

Postludium  

Jesus bleibet meine Freude, BWV 147 

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 

 

 

Na de viering hopen we elkaar in Willibrords Erf te ontmoeten. 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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koster                        Inge de Ruiter  

camera/beamer        Marco Kortleve, Ellen Kralt  
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