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Orde voor de morgendienst, 5 maart 2023, 2e zondag van de 40dagentijd  
 
Welkom door de ouderling van dienst  
 
Aanvangslied: psalm 25:2 en 3 
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 
  
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Lied 368d ‘Houd mij in leven’ (1x) 
Gebed (na ‘hoor ons zingend bidden’: Houd mij in leven…lied 368d) 
 
Woord van vergeving 
Zingen: Lied 885 : 1 
 
Woord om uit en naar te leven 
Zingen: Lied 16b (1xNL, 1x Duits, 1x NL) 
 
Moment met en voor de kinderen  
 
We zingen het projectlied (melodie lied 536) 
 
 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.  

Met de verhalen van het goede leven 
 zal God ons hoop en licht en liefde geven.  

Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
 Kom als je blij bent, kom met je verdriet.  

Kom met geluk en kom ook met je vragen.  
 God wijst de weg in deze veertig dagen.  

Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 
Gebed om de Geest  
 
Over deze dienst 
We kijken naar een afbeelding van een icoon van Jan Verdonk: Transfiguratie 
 
 

 
 
1ste Schriftlezing: Exodus 24, 12-18 (door een lector) 
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Zingen: Lied 825 : 1 en 5 
 
Evangelielezing: Matteüs 17,1-9 (door een lector) 
 
Zingen: Lied 545 : 1, 2, 3 en 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen: Lied ‘Wij leven van verwondering’ (Alfred C. Bronswijk, mel. Lied 302) 

Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen, 
een hand ons wil behoeden. 
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 
 
Wij leven dwars door vragen heen, 
met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden 
 
kinderen komen uit de kinderwoorddienst weer in de kerkzaal 
 
Aandacht voor de inzameling van gaven. Ondertussen kunnen de jongsten opgehaald uit de 
oppas. 
 
Slotlied: Lied 556 : 1 en 3 
 
Uitzending en zegenbede 
 
Zingen: Amen 
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Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  
Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor Kerk in Actie. Ondertussen kunnen 
de jongsten opgehaald uit de oppas.  
Slotlied: lied 538: 1, 3 en 4  
Zegen (met gezongen Amen 


