
Liturgie voor zondag 25 februari 2018 
Vandaag is de tweede zondag in de veertigdagentijd 

  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek als voorbereiding op de 
dienst. 
  
Luiden van de klok 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Intochtlied: NLB 213: 1 en 3 
1 Morgenglans der eeuwigheid, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
   stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen,  
   en verdrijf door uwe macht onze nacht! 
  
3 Laat uw heilge liefdegloed onze koude werken doden 
   en versterk in ons de moed  
   om, de eeuwge nacht ontvloden, 
   voordat wij tenondergaan, op te staan. 
  

Bemoediging en groet 
v: De vrede van God zij met u!  
a:  GODS VREDE OVER HEEL DE SCHEPPING! 
v:  Wij zoeken onze hulp bij u, God  
a:  WANT U HEBT ONS GESCHAPEN OM MENS OP UW AARDE TE ZIJN.  
v:  U blijft ons trouw in uw liefde,  
a:  HOE WE OOK GEWORDEN ZIJN EN WAT WE OOK GEDAAN HEBBEN.  
v: Zie ons hier staan met onze schuld en onze hoop,  
a:  MET ONS GEMIS EN ONS VERLANGEN, MET ONZE  WROK EN ONZE LIEFDE  
v:  Met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:  
a:  BRENG ONS HART TOT RUST BIJ U.  
 v:  Richt ons hart op de bron van leven: 
a:  NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ, OP U IS ONS VERTROUWEN! 
v:  Vragen wij om Gods nabijheid: 
a:  WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN!, AMEN 

  

Zingen: NLB 213: 5 
5 Overstroom ons met uw licht,  
   klare Zon van trouw en goedheid. 
   Treed niet met ons in 't gericht,  
   maar verblijd ons met de zoetheid 
   van des hemels zaligheid voor altijd. 
  
      Gemeente gaat zitten 
  
Inleiding op de dienst  
  
Bloemschikking  
De bloemschikking van deze tweede zondag in de Veertig-dagentijd verwijst naar een gedeelte in het 
Evangelie naar Marcus, waar Jezus met drie van de leerlingen de berg op gaat om te bidden. 
De leerlingen zien hoe Jezus even wordt opgetild in het licht, even mag hij baden in het licht van Gods 
onvoorwaardelijke liefde. In de bloemschikking zien we ‘op de berg’ drie witte bloemen, Jezus, in 
gesprek met Mozes en Elia. 
De kleine paarse bloemen verbeelden de drie leerlingen van Jezus. 
 
 
  



Zingen: NLB 536: 1, 2 en 3 
1 Alles wat over ons geschreven is 
   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
   de tien geboden en de veertig slagen, 
   dit hele leven dat geen leven is.  
  
2 De schepping die voor ons gesloten was 
   ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
   O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
   het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
  
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
   Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
  

Gebed met enkele malen gezongen: Refrein NLB 547 
Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
  
Zingen: NLB 321: 1, 2 en 5 
1 Niet als een storm, als een vloed,  
   niet als een bijl aan de wortel 
   komen de woorden van God, niet als een schot in het hart. 
  
2 Maar als een glimp van de zon 
   een groene twijg in de winter, 
   dorstig en hard deze grond - zo is het koninkrijk Gods. 
  
5 Blinden herkennen de hand 
   dovemansoren verstaan hem 
   zalig de man die gelooft zalig de vrouw aan de bron. 
  
Lezen: Matteüs 17: 1-9 
  

Zingen: Rakelings Nabij (A. Bronswijk) 38: 1, 2 en 3 
1 Zo ver en tóch nabij zijt gij, hart van dit leven, bron in mij,  
hand op mijn schouder, diep geheim, van liefde, die met mij wil zijn. 
  
2 U zet mij recht, wanneer ik val. U geeft mij kracht, en bovenal  
vergeeft U, waar oneffenheid zich op mijn weg heeft uitgebreid. 
  
3 U bent een God van rechtop staan. Van Mens, je mag weer verder gaan! 
Van leven diep en menselijk, van liefde groot en goddelijk. 
  

Preek 
  

Meditatieve muziek 
  
Zingen: NLB 695: 1, 2, 3, 4 en 5 
1 Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, 
   wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 
  
2 Raak met uw adem mijn onrust tot ik de rust hervind. 
   Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind. 
  
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 
 
  



4 Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God uitgegaan, 
   die mijn ogen opent voor wie nu naast mij staan. 
  
5 Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht! 
   Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht! 
  
Gebeden 
  
Inzameling van de gaven 

1e collecte: Schuldhulpmaatjes, 2e collecte is voor de kerk 

  
Uit de schulden 
Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn 
extra kwetsbaar.  
Een moeder uit Amsterdam vertelt: “Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje 
regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet 
meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.”  
In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project 
SchuldHulpMaatje opgezet.  
Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden 
en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes.  
Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid.  
De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed 
voorbereid zijn op hun taak. 
  

Zingen: Rakelings Nabij (A. Bronswijk) 76: 1 en 2 
1 Sta op als mens van zegen, 
verspreider van het licht, 
aan wie is af te lezen 
de glans van Gods gezicht. 
Aan wie is uit te horen 
de waarheid van zijn stem. 
Sta op als mens van zegen, 
geroepene door Hem. 
  
2 Sta op als mens van liefde, 
die omziet naar het hart. 
Als schuilplaats tijdens stormen, 
bij dat wat ons benart. 
Als anker in de branding 
met vaste grond in Hem. 
Sta op als mens van liefde, 
geroepen door Gods stem. 
  
Zegen   

  

Zingen: ELB 501: 2 

2 In Jezus' Naam, in Jezus' Naam, In Jezus' Naam geef ik jou 
Vrede van Hem, vrede van God. De vrede van God zij met jou. 
  
 
 


