
 
Zondag 5 maart 2023 

 tweede van de veertig dagen 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
 

In elke barst 
is een opening 

die licht doorlaat 
en warmte geeft 
troost brengt in 
donker en kou. 

 
Muziek: we oefenen het lied ‘gevonden’ (zie verderop in de 
liturgie) 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
 
‘Onze hulp…’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 
vrouwen: 
 
Onze hulp in de Naam 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
mannen: 
 
Die sprak er zij licht, 
die zag dat het goed was. 
Die nooit laten varen het werk van zijn handen. 
 
Herhaling van het geheel: allen  

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie e-leison.  

(Jan Pasveer) 
 
… gebedsstilte, die overgaat in het… 
 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de Torah: Exodus 24,12-18 
 
Lied: ‘lieve Heer, Gij zegt ‘kom’’: lied 840 
 
Evangelielezing: Matteüs 17,1-9 
 
Acclamatie: ‘Nada te turbe’: lied 900 – driemaal 
 

Overweging met lied (t. en m. Edwin Schimscheimer): 
 
Je kunt niet alles weten  
Ook al wil je nog zo graag  
De antwoorden van morgen  
Ze horen niet bij vandaag  
 
Je kunt niet alles weten  
Ook al doet het je zo’n zeer  
en waar de reis ons heen brengt  
Zien we dan wel weer  
 
Je kunt niet alles weten  
D’r is nog zoveel niet gezegd  
Er is nog zoveel te onthullen  
Er moet nog zoveel uitgelegd  
 
Je kunt niet alles weten  
Ik besef het meer en meer  
Vandaag is vandaag  
En morgen…  
Zien we morgen dan wel weer.  
 
Als je werkelijk iets wilt vinden 
Zoek dan niet langer  
Als je werkelijk iets wilt krijgen  
Vraag dan niks meer  
 
Als je echt ergens wilt komen  
Beweeg je dan niet langer  
Als je werkelijk iets wilt weten  
Vraag dan niks meer 
 
Stilte 
 
Lied: ‘Gevonden’ (Job de Bruijn)  
 
Dat ik mag ontvangen wat voor mij ondenkbaar is. 
Wat mij ontbreekt en wat ik niet ervaar. 
Dat ik mag vertrouwen wat niet te geloven is. 
Dat ik kan leven met gemis. 
Zelf niet hoef te vinden dat ik met mijn tekort 
in de grootste liefde eens gevonden word. 
 
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij: 
allen Open mij … (Job de Bruijn) 
 
Open mij met mijn licht en mijn donker. 
 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 



uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotlied: ‘Het waren tien geboden’: lied 540 staande 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 
Amen 
 
 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 
mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven. 
 

 
Voorgangers: ds. Ellie Boot en Edwin Schimscheimer 
(verhaal uit de zaal) 
Organist: Simon Drost  
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Jan Beitler 
Lector: Vera Lubbers 
Koster: Hans van den Berg 
Welkom: Lieske Duim 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Arjan de Vries 
Koffiedienst: Netty Buitink, Greet Bonestroo en Ans Baas 
 
De collectes zijn bestemd voor ZWO: naar school in Haiti 
en Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor Grace Home. 
 
Informatie over de kaarten leest u in de nieuwsbrief. 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt  u in de 
Rondom. 
 


