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VOORBEREIDING

v: In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

g: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Voorbereidingsgebed
… vergeef ons al wat wij misdeden

g: opdat wij weer in vrede leven.

v: Amen.

 
ANTIFOON

Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
aan uw liefde door de eeuwen heen.
God, verlos Israël,
verlos het van al zijn angsten.

 
INTROÏTUSPSALM

Psalm 25: 3 en 7
3 
 Denk aan 't vaderlijk meedogen,

 Heer, waarop ik biddend pleit:
 milde handen, vriend'lijk' ogen
 zijn bij U van eeuwigheid.
 Denk toch aan de zonde niet
 van mijn onbedachte jaren!
 Heer, die al mijn ontrouw ziet,
 wil mij in uw goedheid sparen.

 
7 
 Gods verborgen omgang vinden

 zielen waar zijn vrees in woont;
 't heil'geheim wordt aan zijn vrinden
 naar zijn vreeverbond getoond,
 d' Ogen houdt mijn stil gemoed
 opwaarts, om op God te letten:

 Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.

ANTIFOON

 
KYRIE

V: Heer, ontferm U

G: Christus, ontferm U, Heer, ontferm U
Lied 301 j (orgel)
Het Gloria vervalt in de Veertigdagentijd.

 
GROET

v: De Heer zij met u,

g: en met uw geest.

 
COLLECTAGEBED

 
LEZING UIT OUDE TESTAMENT



1 Koningen 19: 9-18
Daar ging hij (Elia) een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem
met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor
de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben
ze het ook op mijn leven voorzien.’ ‘Kom naar buiten,’ zei de Heer, ‘en treed hier op de berg voor mij
aan.’ En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de
bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de
windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de
aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister
van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar
buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat
doe je hier?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de
hemelse machten, maar Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren
verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn
leven voorzien.’ De Heer zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar
aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot
koning van Israël, en Elisa , de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven.
Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël,  zal gedood worden door Jehu.  En wie ontkomt aan het
zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in
leven laten, alleen degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.

 
GRADUALEPSALM

Psalm 106: 2 en 21
2 
 Gelukkig zijn die Hij geleidt,

 die leven in gerechtigheid.
 Gedenk mij naar uw welbehagen.
 Dat ik met heel mijn volk U dien,
 met hen van voorspoed mag gewagen,
 de zegen van uw erfdeel zien.

 
21  Verlos ons , Here, onze God,
 verhef uw aanschijn, wend ons lot,
 verzamel ons uit alle streken,
 opdat wij eenmaal allen saam
 van de vervulling mogen spreken,
 lof brengen aan uw heil'ge naam.

 
EPISTELLEZING

2 Petrus 1: 16-21
Toen wij nu de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet
op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij
ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen
klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is
daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als
op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw
hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want
nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden
daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.

 
ZONDAGSLIED

Lied 941
1 
 Waarom moest ik uw stem verstaan?

 Waarom, Heer moet ik tot U gaan
 zo ongewende paden?
 Waarom bracht Gij
 die onrust mij
 in 't bloed is dat genade?

 
2 
 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.

 Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
 al 't oude en vertrouwde?



 O blinde schrik,
 mijn God, mag ik
 niet eens mijzelf behouden?

 
3 
 Want ik zie voor mij kruis na kruis

 mijn weg langs en geen enkel huis
 waar ik nog rust zou vinden.
 Kom ik zo echt
 bij U terecht,
 ben ik wel uw beminde?

 
4 
 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,

 dat het zo goed is, dat die weg
 ook door uw Zoon gegaan is,
 en dat uw land
 naar alle kant
 niet ver bij mij vandaan is.
Het Psalmwoord vervalt in de Veertigdagentijd.

 
EVANGELIELEZING

Marcus 9: 2-10
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze
helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn kleren gingen helder wit
glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen
Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:
‘Rabbi, het is goed dat we hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een van Mozes en een
voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel
de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister
naar hem!’ Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen
stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze
hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter
harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

g: Lof zij Christus in eeuwigheid.

 
CREDO

Lied 543
1  Gij zijt in glans verschenen,
   verschenen voor altijd.
   Hoe ook in de 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 onze 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.

 
PREDIKING



 
LIED 545: 1, 4 en 5
1  Christus staat in majesteit
   door een stralenkrans omgeven
   op de berg der heerlijkheid,
   licht uit licht en eeuwig leven.
   Halleluja.

 
4  Uit de hemel komt een stem
   die het visioen komt schragen:
   Deze is mijn Zoon; op Hem
   rust mijn eeuwig welbehagen.
   Halleluja.

 
5  Zo wordt God in glans gekend;
   Hij, het licht van ons verlangen,
   woont niet in een aardse tent,
   maar op onze lofgezangen.
   Halleluja.

 
 
GEBEDEN

Dankgebed
Voorbeden
Responsie na voorbeden: Lied 367 b

Heer, onze Heer, ontferm U over ons.
Stil gebed
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want U is het rijk en de kracht
en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

 
SLOTLIED

Lied 858
1  Vernieuw in ons, o God,
   uw liefde, lentelicht.
   Herstel ons naar uw beeld en strijk
   het kwaad uit ons gezicht.

2  Beadem ons, o Geest,
   met wonderlijke kracht,
   dan opent zich het leven weer,
   een bloem in volle pracht.

 
3  Geef ons, o Christus,
   deel aan levenslang geluk.
   Gedoopt in U, een nieuw bestaan
   dat slaat geen dood meer stuk.

 
4  Drie-enig God, vervul
   wat U ons hebt beloofd,
   na al ons zoeken U te zien,
   dan staan wij oog in oog.

 
ZEGEN

g: Amen.

 
ORGELSPEL
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