Zondag 28 februari - 2e zondag veertigdagentijd,
Lied voor de dienst: Een toekomst vol van hoop
https://www.youtube.com/watch?v=WFtdZWoICQM
Welkom en mededelingen
Lied: 91:1, 2 - orgelspel, tekst door predikant gelezen
1. Heil hem wien God een plaats
2. God redt uw ziel van nood en
bereidt
dood,
in zijn verheven woning:
Hij heeft u aangenomen:
hij overnacht in veiligheid
een vogel, die ternauwernood
bij een almachtig koning.
is aan de strik ontkomen.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
De Heer zal over uw bestaan
mijn toevlucht en mijn veste,
zijn sterke vleugels breiden.
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
Hij is, in trouw u toegedaan,
voor mij altijd het beste.
uw schild en pantser beide.
Stil gebed - votum en groet
Belijden wij onze schuld
Lied: 534 - Hij die de blinden weer liet zien
https://www.youtube.com/watch?v=1HiWZBLgQgk
De tien woorden samengevat
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied: Onder boven voor en achter
https://www.youtube.com/watch?v=pgew5WXdUv8
Lezing: 1 Koningen 19: 8 – 16
Lied: 321:1, 2, 3, 7 orgelspel met tekst
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 grondZo 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.

7. Hier in dit stervend bestaan
Wordt Hij voor ons geloofwaardig,
Worden wij mensen van God,
Liefde van leven en dood.

Lezing: Marcus 9: 2 - 13
Lied: The lord may bless you and keep you
https://www.youtube.com/watch?v=v6o_mU8oq0w
Preek (afb. 2)
Lied: 364:1, 2, 5 - orgelspel
1. Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.
2. Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de heemlen niet bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd?
5. Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.
Gebed met onze vader
e
e
1 diaken, 2 predikant
Lied: 767 1, 2, 3, 5 - orgelspel en tekst gelezen door predikant
1. De toekomst van de Heer is daar
2. De trouw zal bloeien als een roos
en voor zijn voeten uit
en zie, gerechtigheid
gaan vrede en rechtvaardigheid
zal uit de hemel moeiteloos
als bruidegom en bruid.
neerdalen in de tijd.
3. Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!
(afb. 3)
Zegen
(afb. 4)

5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

