
Liturgie voor de dienst op zondag 28 februari 2021 om 9:30 uur. 

(2e Zondag in de Veertigdagentijd) 

Thema:  
 

Predikant: Ds. B. Urgert, Elp 

Organist:  Nico Meilof 

Ouderling van dienst: Mw. A. Daling 

Gebeden:  

Bloemenverzorging: Mw. Dies Kwak 
 

Orgelspel  

 

welkom en mededelingen ouderling van dienst 
 

Aanvangslied:  Psalm 25: 1, 2. 
 

1. Heer, ik hef mijn hart en handen 

op tot U, beslecht mijn zaak. 

Weer van mij de smaad en schande 

van mijns vijands leedvermaak. 

Ja, zij worden zeer beschaamd 

die de goede trouw verachten, 

maar wie uw gebod beaamt, 

mag gelovig U verwachten. 

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.   
 

Stil Gebed; Votum en Groet 
 

Verootmoedigingsgebed Genadeverkondiging 
 

Samenzang:  Psalm 25: 3. 
 

3. Denk aan ’t vaderlijk meedogen,  

Heer, waarop ik biddend pleit: 

milde handen, vriendelijk’ogen  

zijn bij U van eeuwigheid.  

Denk toch aan de zonde niet  

van mijn onbedachte jaren!  

Heer, die al mijn ontrouw ziet,  

wil mij in uw goedheid sparen. 
 

Leefregel 
 

Samenzang:  Psalm 25: 4. 
 

4. God is goed, Hij is waarachtig 

en gaat zijn getrouwen voor,  

brengt, aan zijn verbond gedachtig,  

zondaars in het rechte spoor.  

Hij zal leiden ’t zacht gemoed  

in het effen recht des Heren:  

wie Hem ned’rig valt te voet,  

zal van Hem zijn wegen leren.   
 

Gebed om de Heilige Geest 



 

Muziek:   Lauren Daigle, ‘You say’ (met Ned. vertaling) 

https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw 
 

Toralezing:  Exodus 24:12-18 
 

12Giet vier gouden ringen en bevestig ze aan de vier poten: twee ringen aan elke 

kant van de ark. 13Maak draagbomen van acaciahout, verguld ze 14en steek ze 

door de ringen aan weerszijden; zo kan de ark gedragen worden. 15De 

draagbomen moeten in de ringen blijven, ze mogen er niet uit gehaald worden. 
16In de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. 17Je moet ook 

een verzoeningsplaat maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang en 

anderhalve el breed. 18-19Maak aan de beide uiteinden daarvan een cherub, 

eveneens van goud, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. 

Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubs moeten één geheel met de plaat 

vormen.  
 

Samenzang:  Psalm 33: 5. 
 

5. Van waar Hij woont, in ’t licht verheven,   

ziet God op deze aarde neer.   

Al wat door mensen wordt bedreven,   

een open boek is ’t voor de Heer.   

Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen,   

want Hij vormt hun hart.   

Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen,   

wordt door Hem ontward. 
 

Brieflezing  2Petrus 1:16-21 
 

16Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, 

baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met 

eigen ogen zijn grootheid gezien. 17Want hij ontving van God, de Vader, eer en 

luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn 

geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18Die stem hebben wij zelf uit de hemel 

horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. 19Ons vertrouwen in 

de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er 

goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in 

een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in 

uw hart. 20Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een 

eigenmachtige uitleg toelaat, 21want nooit is een profetie voortgekomen uit 

menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd 

gedreven door de heilige Geest. 
 

 

Samenzang:  NLB Lied 871: 1, 2, 3, 4. ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
 

1. Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

2. Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 
    

https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw


3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust 

voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

4. Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der engelen in. 

 

Evangelielezing  Mattheüs 17:1-9 
 

Een stem uit de hemel 

171Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich 

mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde hij 

van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het 

licht. 3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek 

waren. 4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier 

zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een 

voor Elia.’ 5Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk 

gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 

hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, 

wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7Jezus kwam dichterbij, 

raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8Ze keken op en 

zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
9Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat 

jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’  
 

Verkondiging 
 

Muziek:   Sela, ‘Toekomst vol van hoop’ 

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

 

Gebeden 
 

Slotzang:   ELB Lied 299: 1, 2, 3. ‘Welk een Vriend is onze Jezus’ 
 

1. Welk een vriend is onze Jezus, 

Die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door 

Hem 

Altijd vrij tot God mag gaan. 

Dikwijls derven wij veel vrede, 

Dikwijls drukt ons zonde neêr, 

Juist omdat wij ’t al niet brengen 

In ’t gebed tot onzen Heer. 

2. Leidt de weg soms door verzoeking, 

Dat ons hart in ’t strijduur beeft, 

Gaan wij dan met al ons strijden 

Tot Hem, die verlossing geeft. 

Kan een vriend ooit trouwer wezen, 

Dan Hij die ons lijden draagt? 

Jezus biedt ons aan genezing, 

Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 

 

3. 
 

Zijn wij zwak, belast, beladen, 

En ter neêr gedrukt door zorg! 

Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht! 

Gij zijt onze Hulp en Borg! 

Als soms vrienden ons verlaten, 

Gaan wij biddend tot den Heer, 

In Zijn armen zijn wij veilig, 

Hij verlaat ons nimmermeer. 

  

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


 

Heenzending en zegen (gesproken Amen) 

 


