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VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 
                         
Intochtslied Morgenglans der eeuwigheid, Lied 213:1,2,3,5 
 
Bemoediging en vredegroet           
 
Voorganger: Onze hulp en onze verwachting 
   is van de Heer, onze God. 
Allen:   Hij die alles maakte, 
   laat niet los wat Hij begon. 
Voorganger:  Hij heeft zijn handen  

 naar ons uitgestrekt 
   in Jezus uit Nazareth, 
Allen:   als een nieuw begin voor jou en mij. 
Voorganger:  Genade en vrede  

 komen van God onze Vader,  
   door Jezus, zijn Zoon,  

 onze broeder, 
   Hij woont met zijn geest bij ons. 
Allen:   Amen 
 
Kyrielied om ontferming: 
 
Tijd om de tijd te veranderen, Stef Bos (opname) 
 
Kom open je ogen, kop uit het zand 
De wereld draait door en wij staan aan de kant 
We kijken ernaar en zijn als verlamd 
En we bouwen weer muren rond landen 
Maar waarheen je ook vlucht 
Er is geen weg terug 
Het wordt tijd om de tijd te veranderen 
  
We sluiten ons buiten 
Gordijnen gaan toe 
Sluiten de ogen want het nieuws maakt ons moe 



 

Maar onze kinderen vragen: waar gaat het naartoe
En we geven hun toekomst uit handen 
En we maken met woorden onszelf iets wijs 
Het wordt tijd om de tijd te veranderen 
  
Want de aarde warmt op en de zeespiegel stijgt
De minderheid schreeuwt en de meerderheid zwijgt
We denken weer langzaam in wij en in zij 
Ik zie schepen die achter ons branden 
Dus de daad bij het woord 
Tot we worden gehoord 
Het wordt tijd om de tijd te veranderen 
  
We volgen een richting maar we gaan nergens heen
We vertrouwen een stuurman die de sterren niet leest
We varen al jaren verloren op zee 
Het verleden houdt ons gevangen 
We zijn nooit zo rijk en zo arm geweest 
Het wordt tijd om de tijd te veranderen 
 
Projectlied Verander je mee (Melodie: Lied 536)
 

 
2. 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! 
 
Inleiding op het Veertigdagentijdproject ‘Verander je mee’

3

at het naartoe? 

Want de aarde warmt op en de zeespiegel stijgt 
De minderheid schreeuwt en de meerderheid zwijgt 

We volgen een richting maar we gaan nergens heen 
We vertrouwen een stuurman die de sterren niet leest 

(Melodie: Lied 536) 

 

Inleiding op het Veertigdagentijdproject ‘Verander je mee’ 
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DE SCHRIFT 

 
Gebed van de zondag (afgesloten met drie keer zingen:) 
 
Zingen Christus, Gij zijt het licht in ons leven, Lied 284 
 

 
Lezing: Mattheus 17:1 t/m 9 
 
Zingen Wie leidde op een hoge berg 
(Melodie: Er is een land van louter licht, Lied 753) 
 
Allen: 
1.Wie leidde op een hoge berg 
zijn vrienden naar omhoog 
om Hem in zijn verheerlijking 
te zien met eigen oog? 
 
Allen: 
2. Het was de Heer wiens aangezicht 
ging stralen als de zon, 
wiens kleding blinkend als het licht 
te schitteren begon. 
 
Vrouwen: 
3. En zie, aan hem verschenen daar 
de man die Mozes heet 
en nog zo’n trouwe knecht van God, 
Elia, de profeet. 
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Mannen: 
4. ‘Hoe goed is het om hier te zijn’ 
riep Petrus, ‘Heer, verleen 
dat ik drie tenten op mag slaan 
voor ieder van u één. 
 
Vrouwen: 
5. Maar zie, vanuit een lichte wolk 
weerklonk toen luid een stem: 
‘Dit is mijn zeer geliefde Zoon 
zo luistert dan naar Hem’. 
 
Mannen: 
6. Geworpen op hun aangezicht 
ter aarde diep bevreesd 
heeft Jezus hen weer opgericht: 
‘Staat  op, weest niet bevreesd’. 
 
Allen: 
7. Toen sloegen zij hun ogen op 
en ziende om zich heen 
ontwaarden zij daar niemand meer 
dan enkel Hem alleen. 
 
Allen: 
8. O Heer, verleen ook ons een blik 
op uw verheerlijking, 
opdat wij weten wie gij zijt 
in uw vernedering. 
 
Overdenking 
 
Zingen Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, Lied 834 
 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
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GEBEDEN EN GAVEN 

 
Voorbeden (afgesloten met zingen Lied 314:3) 
 

Stil gebed  
 
Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Uittochtslied Pelgrimstocht der mensen 
(Melodie: Land of hope and glory) 
 
1. Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn, 
onvervulde wensen, -'t land zal heerlijk zijn!  
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om? 
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.  
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom. 
 
2. Vrucht van eenzaam sterven, 't leven overwon!  
Wij gaan 't Land nu erven, God is zelf haar Zon.  
Trekkers vol vertrouwen, werpt uw last op Hem. 
God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem.  
God is zelf aan 't bouwen, 't nieuw Jeruzalem. 
 
Zegen (gezamenlijk uitgesproken) 
 
Voorganger: 
Zegenende handen 
zijn handen die open zijn  
en vertrouwen geven. 
 
Allen: 
Zegenende handen 
zijn handen die vasthouden  
waar angst heerst 
en strelen waar een gezicht betraand is. 
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Voorganger: 
Zegenende handen 
zijn handen die delen waar gebrek is 
aan brood, zorg en aandacht. 
 
Allen: 
Zegenende handen zijn handen 
die kunnen zorgen 
voor stralende gezichten.  
 
Voorganger: 
Zegenende handen 
zijn handen die dragen 
en holte van geborgenheid zijn. 
 
Allen: 
Zegenende handen  
zijn handen die kunnen ontvangen: 
 
Voorganger 
de liefde van Vader,  
Zoon en Heilige Geest. 
 
Allen: (gezongen) AMEN  
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