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           Orde voor de viering op 
                                                                 zondag 5 maart 2023 aanvang 10 uur 

                                  in de Goede Herderkerk 
 

2e zondag Veertigdagentijd 
 

                                  Voorganger: Ds. Anneke Wouda te Nooitgedacht                                                                                                                                                         
                                                                  Organist: Egbert Willegers  
                                                                  Lector: Marjanne Visscher 

__________________________________________________________________ 
 
Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 288 
 

Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen: Lied 25a: 1, 2 
 
1. Mijn ogen zijn gevestigd 
op God, of Hij mij redt. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op Hem gezet. 
Kan ik de nacht verduren, 
waarin Gij verre zijt? 
Gij zult mijn voeten sturen 
in 't duister van de tijd. 

2. Maar wees mij dan genadig 
en richt mijn leven op, 
dat ik opnieuw gestadig 
kan gaan in 's levens loop. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
heb ik op U gezet, 
Mijn ogen zijn gevestigd 
op U, tot Gij mij redt. 

 
Gebed om ontferming - na elke gebedsintentie en de woorden: zo bidden ze zingend 
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Liturgische schikking 
 
Eerste lezing: Exodus 24: 12-18 
 
Zingen: Lied 540 
 
1. Het waren tien geboden 
die God schreef in de steen, 
het waren tien geboden, 
voor elke vinger één. 

2. De wind blaast in vier streken, 
wie weet waar hij behoort, 
de wind blaast in vier streken 
de tien geboden voort 

 
3. en vier maal tien is veertig, 
het tijdperk van de Geest, 
en al die tijd is Mozes 
met God alleen geweest. 

4. Maar Mozes is gestorven 
op weg naar Kanaän 
en Israël heeft gezworven 
vier maal tien jaren lang.

 
5. Elia heeft gelopen 
tot hij bij Horeb kwam, 
Elia heeft gelopen 
vier maal tien dagen lang 

6. en Mozes en Elia 
zijn op de berg geweest, 
waar boven in de hemel 
de Geest genesteld is, 

 
7. maar Jezus is beneden, 
een lange vastentijd, 
maar Jezus is beneden 
verzocht in de woestijn, 

8. en hier heeft Hij geleden 
de wijsheid van de slang 
en hier heeft Hij gestreden 
vier maal tien dagen lang 

 
9. en Hij heeft overwonnen, 
haast zal het Pasen zijn, 
dan springen nieuwe bronnen 
omhoog in de woestijn. 

10. Dan zullen wij U loven 
vier maal tien dagen lang, 
dan zullen wij U loven, 
ons hart in vuur en vlam. 

 
Tweede lezing: Matteüs 17: 1-9 
 
Zingen: Lied 543: 1, 2, 3 
 
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 wereld nood, 
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. 
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Verkondiging 
 
Meditatief moment met orgelspel 
 
Zingen: Lied 854:1  
 

1. God, soms is het donker, 
we voelen ons alleen. 
Het water van de zee 
spoelt angstig om ons heen. 
God, U ziet ons zitten, 
U haalt ons uit de nacht. 
We voelen vaste bodem. 
Het licht straalt onverwacht. 
Zitten of opstaan? 
Donker of licht? 
Vluchten of op weg gaan? 
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht. 

 
Gebeden afgesloten met lied 1006 

 
Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 

 
Collecte 
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Zingen: Slotlied 538: 1, 3, 4 
 

1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
3. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, 
de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
 
4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 

 
Zending en zegen (met gezongen amen)  
 
Orgelspel  
 
 
 
 

Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  
 

 


