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  VOORBEREIDING 
  
 
Orgelspel - Improvisatie over lied 545  
 
Oefenen - Lied 545 
 
Welkomstwoord - door de ouderling 
 
Stilte voor persoonlijk gebed 
 
Allen gaan staan 
 
Aanvangslied - Lied 221: 1, 3 – Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
Bemoediging - door de ouderling:  
 

  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
         allen:  
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Gebed op de drempel - door de ouderling: 
 

  Vanuit de drukte komen wij in de stilte van uw huis, God. 
  Op zoek naar rust  
  en om de bron van ons leven te hervinden. 
  U kent ons. En met uw liefde wilt u ons steunen. 
  Schenk ons uw trouw, God,  
  en doe ons uw nabijheid ervaren. 
 

  allen: Op u is onze hoop gevestigd. Amen. 
 
Allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming - afgesloten met:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DIENST VAN HET WOORD 
 
 
Groet - door de voorganger:  
 

  De Heer zij met u 
 
            allen:  
 
 
 

 
Woord voor de kinderen 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
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Bloemschikking -   
‘Uit liefde voor jou’. Dit is het thema in de Veertigdagentijd. 
Elke week is er een schikking rond dit thema. Meeleven uit 
liefde voor de ander is geen recht pad. De krulhazelaar staat 
deze 2e zondag symbool voor de berg waar Jezus worstelt. 
Mozes en Elia steken Jezus een hart onder de riem. zij 
verbinden zich met Jezus. Hier staan de 3 witte tulpen voor.                                                                 
Aan Gods tafel zit je niet alleen, ook Jezus niet. 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing uit het Eerste Testament - Exodus 24: 12-18 
 

  De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, en 
wacht daar; dan zal Ik je de stenen platen geven waarop Ik de wetten 
en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’ 13  
Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 14 
Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur 
blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan 
hij zich tot hen wenden.’ 
15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk:  
16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte 
de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de 
wolk. 17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als 
een laaiend vuur op de top van de berg, 18 ging Mozes de wolk binnen 
en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij 
op de berg. 
 
Zingen - Lied 311: 1, 2, 3, 5, 6 en 10 (melodie A= vrouwen,  
      melodie B= mannen) – Wij kiezen voor de vrijheid 
 
Evangelielezing - Matteüs 17: 1-9 
  Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor 
hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon 
en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen 
Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord 
en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik 
hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 
Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en 
uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik 
vreugde. Luister naar Hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze 
overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 7 Jezus 
kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8 Ze 
keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
9 Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand 
over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is 
opgewekt.’ 
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Zingen - Lied 545: 1, 2, 4, 5 – Christus staat in majesteit 
 
Overdenking 
 
Orgelspel - Fuga in b - J.S. Bach  
 
Zingen - Lied 858 – Vernieuw in ons, o God 
 
 
  GEBEDEN EN GAVEN  
 
 
Mededelingen met het oog op de gebeden 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

  Onze Vader die in de hemel 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 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking, 
  maar verlos ons van de boze. 
  Want van U is het koninkrijk 
  en de kracht  
  en de heerlijkheid 
  in eeuwigheid.  
  Amen. 
 
Aankondiging van de collecten -  1. Kerk in Actie / Project Palestina 
      2. Kerk 
 

      Toelichting op blz. 6 
 
 
  ZENDING EN ZEGEN 
 
 
Allen gaan staan 
 
Slotlied - Lied 23c: 1, 2, 5 – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 
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Zegen 
 

  allen:  
 
 
 
 
 
 
Orgelspel - Canzona - J.S. Bach  
 
 

vvvvvvv 
 
 
Toelichting op de muziek: 
In de voorbereidingstijd naar Pasen klinkt overwegend meer ingetogen 
muziek. Vandaag muziek van Bach waarbij Bach inspiratie vond bij 
oude(re) meesters, zoals bij de fuga naar een thema van Corelli (met 
het consequent volgehouden contrasubject dat Bach er heel origineel 
bij componeerde waardoor het thema enorm aan kracht wint). Beide 
werken zijn ingetogen van opzet en klinken in een "kleine" registratie 
om het karakter van de muziek te versterken. 
 
 
Toelichting bij de eerste collecte: 
Palestina - Samen Bijbellezen opent deuren 
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige 
Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie 
steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenschappen ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal 
werk. Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: 
ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. 
Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar 
oplossingen. 
Wat betekent dit project voor Marjam? “Ik kom uit een traditioneel-
christelijke familie uit Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van 
binnen gezien. Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de 
kerk nogal op de achtergrond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal 
anders. Ze haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me meenam naar 
een Bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. De bijeenkomsten 
sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en zijn altijd informeel. We 
lezen verhalen over Jezus en Hij is nu mijn grote voorbeeld. Ik ben er 
iedere week bij!” 
U kunt uw bijdrage geven via de church-app, in het diaconiemandje bij 
de uitgang of overmaken naar 
Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50 met vermelding van 
Palestina zondag 5 maart 2023. 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! 

 
6 



Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken : Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
           Kerk -       NL 20 RABO 0373 7221 68  

 
 
 
Mededelingen: 
 
 
Meditatie in de 40-dagen-tijd 
Iedere maandag in de 40-dagen-tijd, van 27 februari tot en met 
maandag 3 april van 19.30 -20.30 uur is er meditatie-tijd in de Grote 
Kerk. 
Iedereen is welkom voor een uurtje stilte en bezinning.  
Ook als je maar één maandag-avond mee kunt doen: welkom! 
 
 
Verhalen van verschrikking 
We lezen op Internationale Vrouwendag, 8 maart tussen 11.00 uur en 
13.00 uur verhalen over vrouwen in de bijbel. In een paar verhalen 
maakten vrouwen verschrikkelijke dingen mee. We leggen die  
ervaringen naast onze eigen levenservaringen. We zoeken naar de 
betekenis van die verhalen in dat oude boek. Waar kunnen die vrouwen 
van toen ons nu moed, kracht en troost geven? Of kan verontwaardiging 
als positieve kracht ingezet worden? 
Waar: Grote Kerk, Kerkstraat 20      Tijd: 11 - 13 uur.  
Deelname is gratis.  
Leiding: ds. Erica Scheenstra, predikant van de Protestantse Gemeente 
's-Hertogenbosch. Opgave graag via: ericascheenstra@gmail.com 
 
 
Kerk-op-schoot 12 maart – 8.30 uur 
Op zondag 12 maart is er een 
peuterviering in de Grote Kerk.  
In een korte viering van een half uur 
wordt een verhaal verteld, liedjes 
gezongen en is er iets te zien en te 
voelen. We beginnen om 8.30 uur met 
een begroeting door ‘dominee Beer’. 
Aansluitend is er gelegenheid om wat  
te eten en te drinken, een knutselwerkje 
te maken. Onderwijl kunnen ouders  
elkaar ontmoeten. Kom je ook?  
Of wil je meehelpen met de 
voorbereiding? Mail met Ruud Stiemer, 
ruud@pgdenbosch.nl  
 

 


