






”ik
had 

dorst 
en 
jullie 
gaven
mij
te
drinken”



Uitleg bloemschikking
2e zondag veertigdagentijd.

Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of… van ‘het 
levende water’. De glazen zijn gevuld met water, waarin 
bloemen drijven. De blauwe kleur van de bloemen 
verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde. De 
vorm van het open hart wordt geaccentueerd met ranken 
van de maagdenpalm 



1e lezing: 1 Koningen  19: 9-18
2e lezing:   Marcus         9: 2-10



Mededelingen kerkenraad



Aanvangslied  25: 1, 2
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Vandaag is het zondag 

Reminiscere (‘Gedenk’) 

naar Psalm 25:6 

‘Gedenk uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen’.



Bemoediging en groet



Lied 25: 6, 10
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Gebed 
voor de nood van de wereld



We luisteren naar
lied 544: 1, 2, 5 

en lezen of zingen mee.
(tekst volgende dia’s)



Lied 544: 1, 2, 5
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Lied 544: 1, 2, 5



Gebed van de zondag



1e lezing- 1 Koningen 19: 9-18

9Daar 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?’



1e lezing- 1 Koningen 19: 9-18

14Elia 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. 17Wie 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.’



We luisteren naar:
Lied 892



2e lezing- Marcus  9: 2-10

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. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze 

spraken met Jezus. 5Petrus 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.

9Toen 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. 



Lied 545: 1, 2, 4
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Overweging



We luisteren naar 
It ’s good, Lord, to be here

(tekst op de volgende dia’s)



1. ’t Is goed, Heer, hier te zijn!

De nacht wordt vergezicht: 

Gij gaat gekleed in zonneschijn, in ongebroken licht

2.’t Is goed om hier te zijn, hier in dit visioen, 

waar Mozes en Elia zijn als stemmen van een toen,

dat door U is vervuld, en waarin toekomst straalt. 
Uw heerlijk lichaam groeten wij, het heeft ons lot bepaald

3.Nog voor wij sterven gaan, zien wij wat komen moet. 

Blijft deze droom eeuwig bestaan, wordt dit ons thuis voorgoed?

’t Is goed, Heer, hier te zijn! Toch blijft dit niet bestaan, 

want Gij daalt met ons van de berg tot waar de mensen gaan. 



Gedicht van Hans Andreus  - Steeds

Steeds achter de weer hoopvol opgelaten

vliegers aan lopend van mijn eigen woorden,

heeft mij ook dat niet duidelijk gemaakt

wat of  ik hier al meer dan vijftig jaar

nu eigenlijk te zoeken heb of  waar

het om begonnen is, zo er ooit iets

mocht wezen als een berekend meesterplan

(en dat is meer dan ik geloven kan),

maar onvoorstelbaar naamloze, jij die

bekleed werd en omkleed met zoveel namen

waar niemand meer van weet of  weten wil,

laat soms me even merken dat je er bent,

niet in een blinkend inzicht, bliksemflits,
maar als een lichtheid in mij ademend.          



Dankgebed, voorbeden, 
stilgebed en Onze Vader…



Onze Vader die in de hemelen 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

Gelijk ook wij aan anderen vergeven

En leidt ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk 

En de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid

Amen



Slotlied 543: 1, 3 
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Amen
Zegen



Uitleidend orgelspel


