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De Paaskaars brandt
Orgelspel J.S. Bach, Jesus bleibet meine Freude (Jesu, Joy of man’s desiring)
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
Muziek:
Lied 117d Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
(Alle volken, prijs de Heer!)
Votum en groet
Drempelgebed
Muziek:

Psalm 25: 1 (Clement Marot)

A toi, mon Dieu, mon cœur monte,
En toi, mon espoir j'ai mis:
Serais-je couvert de honte
Au gré de mes ennemis?
Jamais on n'est confondu,
Quand sur toi l'on se repose;
Mais le méchant est perdu
Qui nuit au juste sans cause.

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.

Kyriegebed … eindigend met lied 995
1

O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2

O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
2

Gloria
Orgelspel:

Lied 825: 1 en 5

1

De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

5

Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Orgelspel:

Lied 681
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende
(Kom, Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde)

Lezing uit de Profeten: Jozua 1: 1-9
1Na

de dood van Mozes, de dienaar van de HEER, zei de HEER tegen
Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: 2‘Nu mijn dienaar
Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de
Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal
geven. 3Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik
Mozes heb beloofd. 4Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn
tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat, met het land van
de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen. 5Zolang je leeft zal
niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan,
3

zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet
verlaten. 6Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden
wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun
voorouders gezworen heb. 7En houd je vóór alles vastberaden en
standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen.
Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je
in alles wat je doet zult slagen. 8Leg dat wetboek geen moment terzijde
en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin
geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig
verlopen. 9Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door
niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je
God, staat je bij.’

Orgelspel:
1

Lied 763
Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2

Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3

En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4

De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

5

Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.
4

Evangelielezing:

Marcus 9: 2-8

2Zes

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, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo
wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen
krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken
met Jezus. 5Petrus 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.’ 6Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want
ze waren door schrik overweldigd. 7Toen viel de schaduw van een wolk
over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon,
luister naar hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand
meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

Orgelspel:

Psalm 91a

1

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem om onderkomen –
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
5

jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.
Overdenking
Muziek:

Psalm 23

1

The Lord’s my shepherd, I’ll not want;
He makes me own to lie
in pastures green; he leadeth me
the quiet waters by.

5

Goodness and mercy all my life
shall surely follow me;
and in God’s house for evermore
my dwelling-place shall be.

1

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

5

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

DIENST VAN GEBEDEN
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
6

Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
AFSCHEID VAN DS. ELS VAN ER WAL
De dienaar des Woords die afscheid neemt, gaat staan
Consulent ds. Tineke Dronkert:
Elsina van der Wal, vandaag eindigt uw dienstwerk als predikant te
Zeist, in de wijkgemeente het Witte Kerkje. Eenmaal bent u in het
ambt van dienaar des Woords bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt als bron van de prediking en als regel
van het geloof, en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee
strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat u vertrouwelijk
is verteld en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze
kerk.
Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de
liefde waarmee u tot hiertoe uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt
vervuld. Wij hopen dat u zo mogelijk en waar nodig de kerk zult
blijven dienen met de u geschonken gaven van hoofd en hart.
Gebed (door consulent)
Laat ons bidden … van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Gem.
Amen

7

Muziek:

Jesu meine Freude

Jesu, meine Freude,
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier,
Ach wie lang, ach lange
Ist dem Herzen bange
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
’t hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn bruidegom
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.

ZENDING EN ZEGEN
Orgelspel:

Lied 634: 1
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af
heeft de steen genomen uit ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen
Orgelspel:

‘Halleluja’ uit de Messiah van Georg Friedrich Händel

8

Nacht-stilte
Stil, wees stil: op zilvren voeten
Schrijdt de stilte door den nacht,
Stilte die der goden groeten
Overbrengt naar lage wacht...
Wat niet ziel tot ziel kon spreken
Door der dagen ijl gegons,
Spreekt uit overluchtsche streken,
Klaar als ster in licht zoû breken,
Zonder smet van taal of teeken
God in elk van ons.
P. C. Boutens (1870-1943)
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