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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 24 februari 2008 | 4e lijdenszondag 
Schriftlezing, Exodus 24: 9-18 | Markus 9: 2-8 | NBG’51 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom &Mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En 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 25: 7 en 8 

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. 
 
8 Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, Heer! 
Eenzaam ben ik en verschoven, 
ja, d'ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart, 
duizend zorgen, duizend doden 
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kwellen mijn bekommerd hart: 
voer mij uit mijn angst en noden! 

 
Geboden 
Exodus 20 en Markus 12 
 
Psalm 25: 9 en 10 

9 Sla op mijn ellende d'ogen, 
zie mijn moeite, mijn verdriet, 
neem mijn zonden uit meedogen 
gunstig weg, gedenk die niet. 
Red mij en bewaar mijn ziel, 
wil, mijn God, mij niet beschamen, 
want ik schuil bij U, ik kniel 
met uw ganse volk tezamen. 
 
10 Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t'allen  tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
Kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Exodus 24: 9-18 
9 En Mozes klom op met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van Israël. 10 En zij 
zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de 
hemel zelf in klaarheid. 11 Maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte Hij zijn hand niet 
uit; zij aanschouwden God en zij aten en dronken. 12 De Here zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de 
berg op, en blijf daar, dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die Ik 
opgeschreven heb, om hen te onderwijzen. 13 Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua, en 
Mozes besteeg de berg Gods. 14 Maar tot de oudsten zeide hij: Wacht hier op ons, totdat wij bij u 
terugkeren; Aäron en Chur zijn immers bij u, wie zaken heeft, moet zich tot hen wenden. 15 
Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg. 16 De heerlijkheid des Heren rustte 
op de berg Sinai, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes 
midden uit de wolk. 17 De verschijning van de heerlijkheid des Heren was als verterend vuur op 
de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. 18 Mozes ging de wolk in en besteeg de 
berg. En hij bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten. 
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2e lezing Markus 9: 2-8 
2 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes mede en leidde hen een hoge berg 
op, hen alleen. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen, 3 en zijn klederen werden 
schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken. 4 En hun verscheen Elia met Mozes 
en zij waren in gesprek met Jezus. 5 En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, 
dat wij hier zijn, laten wij drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. 6 
Want hij wist niet, wat hij antwoorden moest, want zij waren zeer bevreesd. 7 En er kwam een 
wolk, die hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn Zoon, de geliefde, 
hoort naar Hem. 8 En opeens, rondkijkende, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. 
 
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! 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 30 1 en 2 

1 Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd, 
dat vreugd mijn vijand heeft verhoogd! 
Mijn God, om hulp riep ik U aan, 
en Gij schonkt mij dit nieuw bestaan! 
Het donker doodsrijk met zijn dreiging 
werd tot een schaduw die voorbijging. 
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2 Heft tot zijn eer een lofzang aan, 
gij die den Heer zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
een leven zijn goedgunstigheid. 
Die wenend 's nachts is neergezegen 
gaat met gejuich het zonlicht tegen. 

 
Inzameling van gaven 
 
Kindermoment bij het terugkomen in de kerk 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 113 

1 Prijst, halleluja, prijst den Heer, 
gij 's Heren knechten, immermeer 
moet 's Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in 't Oosten straalt, 
tot waar z'in 't Westen nederdaalt, 
zij 's Heren grote naam geprezen. 
 
2 Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der Heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 
 
3 Wie onderligt in stof en slijk, 
maakt God aan edelen gelijk. 
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. 
Hij zegent die onvruchtbaar scheen, 
met bloei van kindren om haar heen. 
Prijst Hem, den HEER, met lofgezangen. 

 
Zegen 
 


