Orde van dienst
Zondag 17 maart 2019
Protestantse gemeente Heiloo

De verheerlijking op de berg

Voorganger: Pastor André Martens
Organist: Jan Visser
Met medewerking van One More Voice olv Paul van Venrooij
Thema: hemel op aarde

Welkom en mededelingen
Intredelied (staande) : Lied 121 Ik sla mijn ogen op en zie
Votum en groet
Gebed van deze zondag
Zingen: Lied 213: 1,2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid
One More Voice zingt: the Prayer
Waar het vandaag over gaat + toelichting liturgische schikking
Kyriëgebed
One More Voice zingt: Thy word
Schriftlezing 1: Exodus 34: 27-35
De Heer zei tegen Mozes: Stel deze geboden op schrift, want op grond
van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.
Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de Heer,
zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond,
de tien geboden, op de platen
Mozes daalde van de Sinaï af, met de twee platen van het verbond bij
zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had
gesproken. Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’
gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, maar Mozes riep
hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem en
Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij
droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï
gezegd had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met
een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem
te spreken, deed hij de doek af, totdat Hij weer naar buiten kwam. Als
Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe
zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek,
totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken.
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Zingen: Lied 547: Met de boom des levens
Schriftlezing 2: Lucas 9:28-37
Ongeveer acht dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij met Petrus,
Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het
bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn
kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te
praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen
waren. Ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou
moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe
slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus
omgaf en de twee mannen die bij hem stonden.
Toen de mannen zich van hen wilden verwijderen, zei Petrus tegen
Jezus: Meester het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten
opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia, maar hij wist
niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een
wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp: ze werden bang
toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: Dit
is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem.
Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over
het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.
Toen ze de volgende dag de berg afdaalden , kwam een grote menigte
Jezus tegemoet.

Zingen : Lied 543: Gij zijt in glans verschenen
Uitleg en verkondiging
We luisteren naar muziek: In Paradisum ( Fauré)
Dankzegging en voorbeden, stil gebed , afgesloten met het Onze
Vader
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One More Voice zingt: the Potters hand
Inzameling der gaven
Slotlied (staande): Lied 753 Er is een land van louter licht
Wegzending en zegen , afgesloten met een gezongen Amen
One More Voice zingt: Lift your light

Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de ontmoetingsruimte
van de kerk.
Iedereen is van harte welkom!

4

