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Nieuw Loosdrecht, Sypekerk, 28 februari 2016, 10.00 uur. 
4e lijdens zondag ofwel, Derde zondag veertigdagen tijd,  
Vandaag ook wel van oudsher Zondag Oculi 
Schriftlezing, Exodus 34: 27-35 | Lukas 9: 28-36 |NBV | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
Organist: Jouke van de Veer 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Gezang: 174 

1 Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten 
het mocht nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaân. 
Dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
2 Mijn zuchten en mijn kermen 
zie aan, genadig God! 
Eilaas, wil mijns ontfermen, 
al heb ik uw gebod 
versmaad te meen'ger ure, 
ik wil mij beetren gaan. 
Dit doet mijn herte treuren: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
3 De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan. 
Oorsprong der eeuwge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 

 
Laten wij samen stil worden 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
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in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u en 
Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
In deze dienst zal het gaan over: 
4e lijdens zondag 
Derde zondag veertigdagen tijd 
 
Zingen Psalm 25: 6 en 7 

6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandlen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
7 Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij , die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 

 
Wij horen in eerbied de 10 woorden uit Exodus 20 
Komen samen op zondag dag na de Sabbath 
Wij mogen mee horen…. 
 

EXODUS 20  
20 1 Toen sprak God deze woorden: 2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de 
slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, 
geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de 
aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, 
want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders 
laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 
maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 
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duizendste geslacht. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam 
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes 
dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een 
rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor 
uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor 
vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en 
de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom 
heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw 
moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u 
geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals 
getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op 
zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’  

 
Zingen Psalm 119: 15 

15 Doe van mij weg de schande en de smaad, 
want Gij hebt uw geboden mij gegeven 
dat ik zou onderkennen goed en kwaad 
door uw gerechtigheid die staat geschreven. 
Vreugde der wet! God is mijn toeverlaat. 
Alleen bij uw bevelen zal ik leven. 

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Kindernevendienst 
 
Zingen het lied van deze dag  

Vertel het aan de mensen 
Wie liefde heeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Vertel het aan de mensen 
Dat Jezus leeft 
Vertel het aan de mensen 
 
Want iedereen moet weten  
Wie liefde heeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten  
Wie vrede geeft - Jezus! 
Want iedereen moet weten 
Dat Jezus leeft 
Iedereen moet weten 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
1e lezing 

Exodus 34: 27-35 
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27 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van deze 
geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ 28 Veertig dagen en veertig 
nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst 
van het verbond, de tien geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinai af, met de twee 
platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de 
HEER had gesproken. 30 Toen Aäron en de andere Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht 
zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan, 31 maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de 
leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. 32 Daarna kwamen ook de 
andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai 
gezegd had. 33 Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. 34 Steeds 
wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, 
totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen 
was, 35 zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, 
totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.  

 
2e lezing 

Evangelie naar Lukas 9: 28-38 
Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de 
berg op om te bidden. 29 Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn 
gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 30 Opeens stonden er twee mannen met hem te 
praten: het waren Mozes en Elia, 31 die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken 
over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32 Petrus en de beide 
anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die 
Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. 33 Toen de mannen zich van hem 
wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we 
drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij 
zei. 34 Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw 
over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. 35 Er klonk een stem uit de 
wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ 36 Toen de stem 
verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd 
aan niemand wat ze hadden gezien.  

 
Zingen Gezang 170: 2 en 3 

2 Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hooploos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
3 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, 
twijfel en angst ons benauwen. 
Van uw belofte zelf de borg, 
schraagt Gij ons wanklend vertrouwen. 
Licht wordt ons levens doel en grond, 
als G'ons vergunt de zaalge stond, 
dat wij uw aanschijn aanschouwen. 
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Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 30: 4 en 5 

4 Ik riep U aan in grote nood: 
”Ach Heer, wat winst is in mijn dood? 
Zal ik nog zingen tot uw lof, 
als ik terneerlig, stof in stof? 
Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming! 
Heer, red mij, toon mij uw ontferming!” 
 
5 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
veranderd in een blijde rei! 
Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, 
uw vreugdekleed deedt Gij mij aan, 
dat ik zou zingen tot uw ere 
in eeuwigheid, mijn God, mijn Here! 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 173: 1, 2 en 3 

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Zegen 


