Liturgie: zondag 8 maart - 2e zondag 40dagentijd
Lied voor de dienst: 80a met voorzangen door Pavane
Voorzang: Herder van Israël, hoor ons aan,
die troont op de cherubs, verschijn met luister.
Allen:
God van de heerscharen, richt ons weer op;
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
Voorzang: Werp uw macht in de strijd,
kom om ons bij te staan.
Allen:
Refrein
Voorzang: God van de heerscharen, keer toch terug,
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
Allen:
refrein
Voorzang; Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant,
het stekje dat Gij hebt gekweekt.
Allen:
Refrein
Voorzang: Laat uw hand op uw gunsteling rusten,
op het kind dat Gij grootgebracht hebt.
Allen:
Refrein
Voorzang: Nooit meer zullen wij U verlaten;
bewaart Gij ons leven, dan prijzen wij U.
Allen:
Refrein
Amen, amen.
Welkom en mededelingen
Doven van de tweede kaars
Zingen: 25b met voorzangen door Pavane
Voorzang: Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
Allen:
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Voorzang: Zijt Gij het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Allen:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Voorzang: Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen Heer.
Allen:
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Pavane zingt aansluitend: O Saviour of the world van Goss
Stil gebed - Votum en groet
Zingen: 534:1, 2
1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

3. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

De tien woorden (afb. 2)
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Zingen: 40dagentijdlied- Een teken van leven

2. Dit is het woord dat hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een god die leeft
En waar je gaat ben ik er bij,
voor altijd ga ik aan je zij.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Exodus 4: 8 - 23

Zingen: 362
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weg getild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Lezing: Matteüs 17: 1 – 9
Zingen: 540: 4 t/m 10 - samen met Pavane
4. Maar Mozes is gestorven
5. Elia heeft gelopen
op weg naar Kanaän
tot hij bij Horeb kwam,
en Israël heeft gezworven
Elia heeft gelopen
vier maal tien jaren lang.
vier maal tien dagen lang
6. en Mozes en Elia
zijn op de berg geweest,
waar boven in de hemel
de Geest genesteld is,

7. maar Jezus is beneden,
een lange vastentijd,
maar Jezus is beneden
verzocht in de woestijn,

8. en hier heeft Hij geleden
de wijsheid van de slang
en hier heeft Hij gestreden
vier maal tien dagen lang

9. en Hij heeft overwonnen,
haast zal het Pasen zijn,
dan springen nieuwe bronnen
omhoog in de woestijn.

10. Dan zullen wij U loven
vier maal tien dagen lang,
dan zullen wij U loven,
ons hart in vuur en vlam.

Zang: Pavane - God so loved the world van B. Chilcott
Preek (afb. 3, 4, 5)
Zingen: 903:1, 2, 3, 6
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

2. Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik ’t licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, –
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

De kinderen komen terug
Gebeden – Onze Vader door Pavane - En Irish blessing van P. Stopford
Collectes ( afb. 6)
Zingen: 653:1, 2, 7
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,

Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zegen ( afb.7, 8)

