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Amersfoort, Adventkerk 
Zondag 28 februari 2016 18.30 uur 
Schriftlezing Exodus 34: 27-35 | Lukas 9: 28-36 
 
Orde bij de dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Gezang 174  

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! 

 
Stil gebed 
 
Votum: Onze hulp  

is de Naam des ‘s Heren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En niet laat varen laat 
De werken van Zijn handen 
 

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

 
Zingen Psalm 76: 1 en 2 

1 God wordt geëerd in Israël, 
zijn roem, zijn naam is hier in tel. 
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid 
in deze stad, waar haat en strijd 
om zijnentwil zijn afgezworen. 
Hij doet zijn roep uit Sion horen. 
 
2 Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 
Gij die de oorlogsbliksem dooft. 
Gij die het zwaard breekt en het schild 
en die de oorlog niet meer wilt, 
maar die gehuld in zonnestralen 
de hoge bergen af komt dalen.  

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
Slot synagogale lezing van gisteren 
 
Exodus 34: 27-35 

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. 

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. 

 
Uit de Evangeliën 
Lukas 9: 28-36 

28 Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij 
met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. 
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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 Mozesen 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. 

33Toen 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. 

34Terwijl 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. 

35Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, 
mijn uitverkorene, luister naar hem!’  

36Toen 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 Psalm 99: 4, 5 en 6 

4 Maakt Hem altezaam / groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, / knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik / Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere / is de Heer der heren. 
 
5 Mozes trad in 't licht / voor zijn aangezicht 
met Aäron saam,- / priesters in Gods naam. 
Ook verhief tot Hem / Samuël zijn stem. 
Waar Hij werd aanbeden / schonk de HEER zijn vrede. 
 
6 In een dichte wolk / sprak Hij tot zijn volk. 
Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat 
in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift. 
't Woord, door God gegeven, / is voor hen het leven. 

 
Preek / Verkondiging 
 
Zingen  Psalm 30: 3 en 4 (OB) 

3. Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft, 
Geeft lof den HEER', die eeuwig leeft: 
Zijn vlekkeloze heiligheid 
Zij ter gedachtenis verbreid. 
Een ogenblik moog' ons doen beven, 
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. 
 
4. Perst eens de bitt're tegenspoed 
Des avonds het benauwd gemoed, 
Tot naar gejammer en geklag, 
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Nauw rijst des morgens vroeg de dag, 
Of God verleent, in plaats van lijden, 
Weer stof tot juichen en verblijden. 

 
Orgelspel met inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Gezang: 173 1, 2 en3 

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 


