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Zondag Reminiscere 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Inleidende muziek 

 
Woord van welkom 
 

De kaarsen worden aangestoken 
 

Lied 275 : 1, 2, 3 
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
 en hoe onzegbaar ons nabij. 

 Gij zijt gestadig met ons bezig 
 onder uw vleugels rusten wij. 

 
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
 niet hoog en breed van ons vandaan. 

 Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
 dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
 en niemand heeft U ooit gezien. 

 Maar wij vermoeden en geloven 
 dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

 
Bemoediging 
Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 
Kyriegebed / Lied 301a 

... zo bidden wij: KYRIE ELEISON, 

... zo bidden wij: CHRISTE ELEISON, 

... zo bidden wij: KYRIE ELEISON, 
 
Lied 1010 : 2, 3 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 de aarde wacht zo lang, 

 er wordt zo veel geleden, 
 de mensen zijn zo bang, 

 de toekomst is zo duister 
 en ons geloof zo klein; 
 o Jezus Christus, luister 

 en laat ons niet alleen! 
 

3 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
 Gij die de vrede zijt, 
 die voor ons hebt geleden, 

 gestreden onze strijd, 
 opdat wij zouden leven 

 bevrijd van angst en pijn, 



 de mensen blijdschap geven 
 en vredestichters zijn. 

 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

Groet 
De Heer zal bij u zijn 

DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
Zondagsgebed 

 
(Moment met de kinderen) 

 

Projectlied (♪♬ Lied 556) 

1 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
 Met de verhalen van het goede leven 

 zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
 Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 

2 Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
 Kom met geluk en kom ook met je vragen. 

 God wijst de weg in deze veertig dagen. 
 Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 
Lezing uit Exodus 24:12-18 (lector) 
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal Ik 

je de stenen platen geven waarop Ik de wetten en geboden heb geschreven om het 
volk te onderrichten.’ 13Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 
14Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij 
u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’ 
15Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: 16de majesteit 

van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de 
zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. 17En terwijl de Israëlieten de 

majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18ging 
Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten 
bleef hij op de berg. 

 
Lied 33 : 7, 8  

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
 op Gods genadig aangezicht. 
 Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 

 God houdt het oog op hem gericht. 
 Ja, Hij kent de zijnen, 

 Hij laat niet verkwijnen 
 wie zijn hulp verbeidt. 
 Koninklijk van gaven 

 wil de Here laven 
 wie ontbering lijdt. 

 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
 ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

 Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
 zijn heil'ge naam is onze vreugd. 

 Laat te allen tijde 
 uwe liefd' ons leiden, 



 uw barmhartigheid. 
 God, op wien wij wachten, 

 geef ons moed en krachten 
 nu en voor altijd. 

 
Lezing uit Matteüs 17:1-9 
1Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee 
een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde Hij van 
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 
3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus 
nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik 

hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5Hij was nog 
niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een 
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6Toen de 

leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich 
ter aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 
8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
9Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie 
hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

 
Lied 339a 

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 

 
Meditatief moment - Leanne Zwama zingt lied 543 
1 Gij zijt in glans verschenen 

 verschenen voor altijd. 
 Hoe ook in dood verdwenen, 

 ons straalt uw heerlijkheid. 
 Hoe bitter ook de pijnen 
 door ons U aangedaan, 

 Gij blijft in glans verschijnen, 
 ziet ons in glorie aan. 

 
2 Uw marteling, uw lijden, 
 in aller wereldnood, 

 uw kruisgang door de tijden, 
 uw dagelijkse dood, 

 het straalt voor onze ogen, 
 het glanst uit alle pijn, 

 aan haat en hoon onttogen, 
 blijft Gij onz' glorie zijn. 
 

3 Gij zijt in glans verschenen, 
 verschenen voor altijd. 

 Gij wilt uw kruis ons lenen, 
 als licht van eeuwigheid. 
 Geen ondergang kan dreigen, 

 of heerlijk rijst uw beeld, 
 en doet ons mee ontstijgen 

 in glans die alles heelt. 



 
Lied 851 

1 Gij, hemelhoog verheven, 
 zo ver en zo nabij, 

 zozeer ons toegenegen 
 en zo veeleisend, Gij, 

 
2 kunt Gij het kwaad verhoeden 
 dat alom wordt begaan 

 of ooit het leed vergoeden, 
 uw schapen aangedaan? 

 
3 Uw naam Ik-zal-nabij-zijn 
 gaat heel de wereld rond - 

 wilt Gij ook zijn waar wij zijn, 
 hier, in dit Babylon? 

 
4 Hebt Gij ons afgeschreven, 
 hebt Gij ons uitgedaagd? 

 Dit menselijke leven, 
 wie heeft er om gevraagd? 

 
5 Als ik word afgebroken, 
 als ik ben uitgedoofd, 

 wordt dan het woord gesproken 
 waarin ik heb geloofd? 

 
6 Zult Gij het licht vergaren 
 dat hier ten einde gaat 

 om zo te openbaren 
 uw gave dageraad? 

 
7 Hier zal de hoop vervliegen, 
 geloof zal zijn gedaan - 

 wat overblijft is liefde. 
 Breekt zo de morgen aan? 

 
8 De schaduw en de schuld zijn 
 ten laatste afgelegd. 

 Zullen wij dan gehuld zijn 
 in U, Gij levend licht? 

 
9 De waarheid wint gestalte, 

 de duisternis verdween. 
 Gij slaat uw eigen mantel 
 der liefde om ons heen. 

10 De vragen zijn vergeten 
 en opgelost als mist. 

 Wij zullen zeker weten 
 wat Gij al eeuwig wist. 
 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 



Dankzegging en voorbeden / Lied 368j 
... zo bidden wij U:  

HEER, HOOR ONS BIDDEN, 
LAAT KOMEN UW RIJK! 

 
Stil gebed 

 
Onze Vader, .... 

 

Mededelingen 
 

Collecte bij de uitgang 
 
Slotlied 426 

 God zal je hoeden, 
 Christus je voeden, 

 Geest van hierboven 
 geeft zin en zicht. 
 God schenkt je warmte, 

 geneest en omarmt je, 
 vriend in het duister 

 en gids naar het licht. 
 
Wegzending en zegen 

 
Amen 


