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Utrecht, Jacobikerk, 17 maart 2013 
6e lijdenszondag of 5e zondag in de veertig dagen tijd 
Schriftlezing, Exodus 32: 29-35 | Markus 9: 2-8 | NBV | Liedboek’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Organist: Kees Geluk 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
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 

 
Zingen Psalm 141: 1, 2 en 3 OB 

1 'k Roep, HEER', in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
2 Mijn bee, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 
3 Zet, HEER', een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 
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Belijden wij nu het christelijk geloof 
Een lofprijzing 
 
In dit uur verbonden met de kerk van Christus 
Van altijd, van overal 
Met name zoals onze kerkorde dat zegt 
Belijden wij delend in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 52: 7 OB 

7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 
Omdat Gij 't hebt gedaan. 
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 
Uw waarheid zal bestaan. 
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed, 
Van al Uw gunstvolk goed. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Exodus 34: 29-35 

29 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 Markus 9: 2-8 

2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, 
waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren 
gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou 
kunnen krijgen. 4 Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 
5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we 
drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat 
hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een 
wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8 
Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen 
stond.  
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Zingen 16e eeuws Ik wil mij gaan vertroosten 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! 

 
Preek / verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 97: 6 

6 Gods heil, Gods glorie staat  
licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren  
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de HEER stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 3 

3 O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
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De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

 
Zegen 


