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Welkom en mededelingen
Zingen Psalm 25: 2 en 6

“Here, maak mij uwe wegen”

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G' uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

6. Wie heeft lust de Heer te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet.
Wie het heil van Hem verwacht
zal het ongestoord verwerven,
en zijn zalig nageslacht
zal 't gezegend aardrijk erven.

Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 25: 7

Vervolg intochtslied

7. Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
't heilgeheim 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.
Tekst
Zingen Lied 281: 1, 4 en 5

“Wij zoeken hier uw aangezicht”

1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

4. Gijroept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent:
Kyrie eleison!
Gebed bij de opening van het Woord
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Eerste schriftlezing Genesis 22: 1, 2, 9-13 en 15-18
1 Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister’, antwoordde
Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het
gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’
9 Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham
daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar,
op het hout. 10 Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar een engel van de
HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. 12 ‘Raak de
jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je
zoon, je enige, niet willen onthouden’. 13 Toen Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn
horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van
zijn zoon.
15 Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16 Hij zei: ‘Ik
zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je
enige, niet hebt onthouden, 17 zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als
er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen
zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. 18 En alle volken op aarde zullen wensen
zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.
Zingen Psalm 105: 3 en 4

“God, die aan ons zich openbaarde”

3. God, die aan ons zich openbaarde,
regeert en oordeelt heel de aarde.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
tot in 't duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham zijn vrind
bevestigt Hij van kind tot kind.

4. De Heer heeft Izak uitverkoren,
aan Jakob zijn verbond bezworen,
aan Israël zijn trouw verpand:
Uw kind'ren breng Ik naar dit land,
naar Kanaän dat eeuwig is
uw toegemeten erfenis.

Tweede schriftlezing Marcus 9: 2-10
2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op,
waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren
gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen
krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus
nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest
zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over
hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 Ze keken
om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. 9 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. 10 Ze namen zijn woorden ter
harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de
dood.
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Zingen Lied 544: 1, 3 en 5

“Christus naar wie wij heten”

1. Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
de uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

3. De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

5. Het licht van alle stralen
komt uit zijn aangezicht.
Zijn ster zal nooit meer dalen
en met Hem opgericht
verhogen zij de dag,
verhogen zij het leven
en roepen heil en zegen
over de aarde af.
Verkondiging
Zingen Lied 556

“Alles wat over ons geschreven is”

1. Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2. Gods schepping die voor ons gesloten
bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en man van smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet
ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4. Gij onderhoudt de vlam van ons
bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn
leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
Gebeden
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Collecte
Zingen Lied 576a: 5 en 7

“Ik dank U o mijn vrede”

5. Ik dank U o mijn vrede,
mijn God die met mij gaat,
voor wat Gij hebt geleden
aan bitterheid en smaad.
Geef dat ik trouw mag wezen,
want Gij zijt trouw en goed.
Ik volg U zonder vrezen
wanneer ik sterven moet.

7. Wees Gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen.
Wie zo sterft, sterft gerust.

Zegen
Respons
Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter Eer.

