
Orde van dienst zondag 28 februari 2021, tweede zondag van de veertigdagentijd 
 

 
 
- Welkom (aansteken van de liturgiekaars + overdracht voor de camera) 
 
- Eerste lied Psalm 25 https://www.youtube.com/watch?v=OUkAwHSxv9M  
 
25:2 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 
 
25:6 
Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandelen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 
- Stilte; woorden aan het begin 
 
- Lied https://www.youtube.com/watch?v=IOe2CQZ44SA  of https://www.youtube.com/watch?v=r9hl-un6FGc  
 
288:1 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 
God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OUkAwHSxv9M
https://www.youtube.com/watch?v=IOe2CQZ44SA
https://www.youtube.com/watch?v=r9hl-un6FGc


- vandaag gaat het over “de Verheerlijking op de berg” Marcus 9:2-10 
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- Met het lied “Heer, wees Gij mijn Gids” (Johannes de Heer lied 569) beginnen we vanmorgen ons gebed, 
https://www.youtube.com/watch?v=PAEcPZlj-gk 
 
1. 
Heer, wees mijn gids  
op heel mijn levenspad,  
wees Gij mijn gids.  
Wijs mij de weg  
naar Sions gouden stad,  
wees Gij mijn gids.  
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,  
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.  
 
2. 
‘k Was vroeger blind  
en dwaalde van het pad,  
want ‘k had geen gids;  
ver dwaald’ ik af,  
totdat ik ernstig bad:  
‘Wees Gij mijn gids’.  
Hij heeft verhoord  
'k ben nu verheugd en blij  
want Jezus kwam  
en nu is 't licht voor mij 
 
3. 
Nu aan zijn hand  
dwaal 'k nimmer van de weg,  
Hij is mijn gids.  
't Zij door moeras  
of wel langs struik en heg  
leidt mij mijn gids.  
Licht, vriend'lijk licht  
stroomt van zijn aangezicht,  
'k houd daarom steeds  
het oog op Hem gericht. 
 
  



- Met dit lied op onze lippen, bidden wij tot U, Eeuwige. 
 Levend van die Stem uit den hoge. 

Zo leven wij. 
 

Maar het dwalen, het verdwalen, het hoort bij ons o Heer. 
 
…..  

 
 
- we lezen Marcus 9:2-10 (Bijbel in Gewone Taal) 
Jezus op de berg 
Jezus spreekt met Mozes en Elia 
2Zes dagen later ging Jezus een hoge berg op. Petrus, Jakobus en Johannes mochten met hem mee. Boven 
op de berg waren ze helemaal alleen. De leerlingen zagen dat het gezicht van Jezus veranderde. 3En zijn 
kleren werden zo wit als een helder licht. Geen mens kan kleren zo wit maken. 
4Opeens zagen de leerlingen Elia en Mozes. Die waren met Jezus aan het praten. 5Petrus zei tegen Jezus: 
‘Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: één voor u, één voor Mozes, en 
één voor Elia.’ 6Petrus zei zomaar wat. Dat kwam omdat hij en de andere leerlingen erg geschrokken waren. 
7Op dat moment kwam er een wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is mijn 
Zoon. Luister naar hem!’ 8De leerlingen keken om zich heen, maar ineens zagen ze Mozes en Elia niet meer. 
Alleen Jezus was nog bij hen. 
 
Jezus vertelt dat Elia is gekomen 
9Toen ze de berg weer af gingen, zei Jezus: ‘Jullie mogen aan niemand vertellen wat je gezien hebt. Eerst 
moet de Mensenzoon opstaan uit de dood. Pas daarna mogen jullie hierover praten.’ 
10De leerlingen hielden zich daaraan. Maar intussen vroegen ze zich wel af wat Jezus bedoelde met ‘opstaan 
uit de dood’.  
 
- Lopen op het water https://www.youtube.com/watch?v=2NIlfW1aX0c 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
 
(Refrein) 
 
Overdenking “Tussen hemel en aarde” 
800 woorden over “Tussen hemel en aarde” 
 
Al vrij snel lees ik aan het begin van de preek de woorden die Petrus later in een brief zal schrijven: 

https://www.youtube.com/watch?v=2NIlfW1aX0c


  
2 Petrus 1   
Petrus heeft de macht van Jezus gezien 
16 Ik en de andere apostelen hebben jullie verteld wat er zal gebeuren: onze Heer Jezus Christus zal met 
hemelse macht op aarde komen. 
Dat is beslist niet zo maar een verhaaltje, we hebben het niet zelf verzonnen. 17-18Want wij hebben de 
hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Dat was toen we met hem op de heilige berg waren. Hij 
kreeg toen alle eer en macht van God, de Vader, die zelf machtig is en alle eer verdient. Wij hoorden daar de 
stem van God. Hij zei vanuit de hemel over Jezus: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’ 
 
 
- lied Op U mijn Heiland blijf ik hopen https://www.youtube.com/watch?v=bbh8x-A09yg 
 
Liedtekst: LvdK Gezang 118; NLB lied 442 
 
1. 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
Verlos mij van mijn bange pijn 
Zie, heel mijn hart staat voor u open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn 
O Gij, wien aard' en hemel zingen 
verkwik mij met uw heil'ge gloed 
Kom met uw zachte glans doordringen 
o Zon van liefde, mijn gemoed 
 
2. 
Vervul, o Heiland, het verlangen 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt 
Ik wil in ootmoed U ontvangen 
mijn ziel en zinnen zijn bereid 
Blijf in uw liefde mij bewaren 
waar om mij heen de wereld woedt 
O, mocht ik uwe troost ervaren 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed. 
 
Viering Avondmaal 
Als inleiding maken we gebruik van het volgende filmpje: 
 
https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/avondmaal.html 
 
Onze gebeden 
 
We staan stil in gedachten 
en herinneren ons hoe de Heer brood nam, een beker. 
 
Voorganger: 
Rust en tijd  
om zowel thuis als hier brood en wijn tot je te nemen.  
 
Het lied “In deze stilte” van Sela gebruiken we om in stilte bij ons zelf te zijn. 
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY 
 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 

https://www.abcvoorkinderen.nl/wij-geloven/avondmaal.html
https://www.youtube.com/watch?v=0jvy6oezZGY


Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 
 
Dankgebed 
 
Lied Gezang 172  https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38  
 
Liedtekst: 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 
Wegzending en zegening  
 

https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38

