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Orde van dienst zondag 28 februari 2021 – PG Lekkerkerk – Grote- of Johanneskerk 10:00 u. 

 

Liturgische kleur is Paars – 2e zondag van de 40-dagentijd 

Thema: Topontmoeting  

Organist: Elise Kreuk en cantor: Sarah Berghuis 

 

Welkom en mededelingen 

 

Luisteren naar Lied (Psalm) 25: 1 en 2 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=PsYe6au9cRE  (tot 3:52) 

 

1 Heer, ik hef mijn hart en handen 

   op tot U, beslecht mijn zaak. 

   Weer van mij de smaad en schande 

   van mijns vijands leedvermaak. 

   Ja, zij worden zeer beschaamd 

   die de goede trouw verachten, 

   maar wie uw gebod beaamt, 

   mag gelovig U verwachten. 

2 Here, maak mij uwe wegen 

   door uw woord en Geest bekend; 

   leer mij, hoe die zijn gelegen 

   en waarheen Ge 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.

 

Aansteken kaars van verbondenheid door de voorganger 

 

Stil gebed 

 

Gebed om toenadering 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriëgebed 

 

Luisteren naar Lied 538: 1 en 4 (cantor) 

 

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. 

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.

 

Paasproject Vertel het Maar – Jezus gaat ons voor “Ik ben het licht voor de wereld” 

 

Luisteren naar 'Laat zo je licht maar schijnen' 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cVbM6yLfkT8 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsYe6au9cRE
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Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9 – 18 

 

9 Daar ging hij 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?’ 10 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.’ 11 ‘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. 12 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. 13 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?’ 14 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.’ 15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer 

terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram 

zalven. 16 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. 17 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. 18 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.’ 

 

Luisteren naar Lied 321: 1, 2 en 3 (cantor) 

 

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.

 

3 Stem die de stilte niet breekt 

   woord als een knecht in de wereld 

   naam zonder klank zonder macht 

   vreemdeling zonder geslacht. 

 

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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Luisteren naar 'God roept ons' (Sela) 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=i4q7bd3UURs 

 

God roept ons, om overal een licht te zijn. 

Met elkaar weerkaatsen wij zijn glans. 

Licht van God, dat schijnt in de gebrokenheid. 

Heilig vuur dat nooit raakt opgebrand. 

 

Ons leven is een getuigenis van zijn aanwezigheid. 

Gods aangezicht maakt ons leven licht, 

schijnt een eeuwigheid. 

God roept ons, om overal zijn beeld te zijn. 

Hij heeft zich verborgen in de mens. 

Beeld van God, getoond in alle kwetsbaarheid, 

zo maakt Hij zichzelf aan ons bekend. 

 

Schijn met uw licht in ons hart. 

Verlicht ons aards bestaan. 

Vorm ons opnieuw naar uw beeld.

 

Overdenking 

 

Luisteren naar Lied 825: 1, 3 en 4 (cantor) 

 

1 De wereld is van Hem vervuld, 

   die 't kennen gaat te boven, 

   wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

   in vonken licht verstoven. 

   Geen mensenoog heeft Hem gezien 

   wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

   onwetend wij geloven. 

3 Hij blies ons van zijn adem in. 

   Hij, hemelhoog verheven, 

   heeft ons in Adam één begin, 

   één levensdoel gegeven: 

   te wonen op zijn aarde, waar 

   het goed is, goed om met elkaar 

   in zijn verbond te leven.

 

4 Hij meet ons tijd en ruimte toe 

   genoeg om Hem te vinden. 

   Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 

   wij tasten in den blinde 

   naar Hem, uit wie ons leven is. 

   Eens treedt Hij uit de duisternis 

   en noemt ons zijn beminden. 

 

Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Luisteren naar Lied 601: 1 en 3 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Ugiq5J5GRJ8 

 

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

voortijdig licht waarin wij staan. 

Koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn, 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

3 Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad bekijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft.

 

Zending en Zegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4q7bd3UURs

