
Orde van dienst zondag 5 maart 2023 – 2de zondag 40-dagen – 
Reminicere 
 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
Welkom 
Zingen: Nieuwe psalmberijming 25: 1,2 (@beamerteam: Op www.nieuwepsalmberijming.nl 
zijn bij alle psalmen ook de beamersheets in verschillende formaten en op verschillende 
achtergrond te vinden)  (@organist: gewone Geneefse melodie) 
 
Bemoediging 
vg:   Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem:   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg:   Wij wachten op U!  
            Gij opent uw hand  
            en schenkt ons aan elkaar  
            als pelgrims op weg!   
gem:   O God, breng ons thuis   
vg: Geef ons een nieuw hart,  
            doorzichtig en zuiver, 
           Herschep met uw Geest 
           ons leven als nieuw. 
gem:   O God, breng ons thuis!    
vg:      Verberg niet uw aanschijn, 
           houd ons in gedachten, 
           berg ons in uw zegen. 
gem:   O God, breng ons thuis 
vg: Houd ons hier voor ogen,  
      de Zoon van uw liefde,     

de weg voor ons allen  
            naar uw stad van vrede. 
gem:   O God, breng ons thuis! 
vg:       God zij ons genadig en zegene ons, 
gem:   Hij doet zijn aanschijn over ons lichten! 
            Amen. 
 
Zingen: Nieuwe psalmberijming 25: 3  
 
Gebed om ontferming 
 Afgesloten met kyrië 301c  
 

Rondom de Bijbel 
 
Inleidende woorden 

- Liturgische schikking 
- Gedicht liturgiegids 40-dagentijd door Coby 

 
Luisteren als gebed naar: https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo – Vernieuw in 
ons, o God 
 

http://www.nieuwepsalmberijming.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo


Lezen: Exodus 24: 12-18 
Zingen: Lied 825: 1,5 – De wereld is van Hem vervuld 
Lezen: Matteüs 17: 1-9 
Zingen: Lied 545: 1,2,5 – Christus staat in majesteit 
Overdenking 
Orgelspel 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
 Als gebedsacclamatie Lied 368d – Houd mij in leven 

Stil gebed 
 
Collectefilmpje of dia (komt mail van Niels) 
 

Rondom de Tafel van de Heer 
 
Uitnodiging voor de tafel 
 
Tafelgebed: 
vg. De Eeuwige zij met u. 
gem. Zijn Geest in ons midden. 
vg. Heft uw harten omhoog. 
gem. Wij heffen ons hart op tot God. 
vg. Brengen wij dank aan de Eeuwige, onze God. 
gem. Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 
Ja, met recht en met reden, o God, 
spreken wij onze lofzegging uit, 
hier en nu, overal en altijd, 
omdat Gij met ons meetrekt, 
door alle weerbarstigheid heen, 
op de lange en moeizame weg 
uit ons eigen, doods verleden 
naar uw toekomst van leven. 
Gij draagt ons door de diepten, 
beschermt ons als wij vallen; 
wij mogen schuilen in uw hoede, 
geborgen zijn wij in uw trouw. 
De roepende mens geeft Gij gehoor: 
‘Ik zal er zijn’ is uw antwoord 
ten dage van grote benauwdheid 
of in de angst van de nacht. 
Daarom eren wij uw grote Naam, 
met Mozes, gids in de woestijn, 
met Elia, bode van uw woord, 
met alle getuigen van de weg 
die Gij met uw volk bent gegaan; 
met hen voegen wij ons in het koor 
van alle hemelse machten:  
 
Zingen: Heilig, heilig, Heilig 
 



 
 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 
ons leven met uw Naam heeft verbonden 
 en met al wat daarin besloten ligt 
aan mededogen, liefde en genade; 
die in al zijn beproevingen 
uw woord gehoorzaam is geweest 
en ons, mensen, trouw is gebleven; 
die zo alle gerechtigheid, 
waarvan wet en profeten spreken, 
ten volle vervuld heeft; 
 
die op de avond voor zijn dood 
zijn liefde voor ons heeft bezegeld 
met de tekenen van deze gaven, 
toen Hij een brood nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
het brak en aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Dit is mijn lichaam voor u; 
doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 
de dankzegging daarover uitsprak, 
en die aan de zijnen gaf 
met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 
doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

 
Zingen als tafellied: Lied 559 – Gij die ver voor ons uit 
 
Zend, bidden wij, uw heilige Geest 
over deze gaven van brood en wijn, 
tekenen van uw toekomst, uw belofte 
aan heel uw volk onderweg. 
Beweeg ons door uw Geest tot vrede, 
tot gerechtigheid en liefde 
voor heel uw schepping en al uw mensen. 



 
Zo houden wij uw Naam hoog, 
zo zijn wij U van dienst, 
zo danken wij U, o God, 
omdat Gij liefde zijt, 
door Jezus Christus, onze Heer, 
die ons leerde bidden: 
 
Onze Vader (NBV 2021) tekst op scherm 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Nodiging en viering 
 Onder het delen van brood en wijn luisteren we naar Taizé-muziek 
 (@beamerteam: Ik zal een compilatie van muziek in dropbox zetten) 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Lied 425 – vervuld van uw zegen 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


