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Uitgesproken 16 maart 2014 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Hans van den Veen  
Muzikale begeleiding Andre Poortman 
 
 
Zondag Reminiscere 16 maart 2014 

 Gedenk uw barmhartigheid, HEER. 
 en uw gunstbewijzen, 
 want die zijn van eeuwigheid. 
 Verlos ons, o God van Israël, 
 uit al onze benauwdheden. 
 (Psalm 25 : 6,22) 

 
Kerkelijk jaar:  2e zondag van de 40 dagen – Reminiscere 
Schriftlezing: Matteüs 17 : 1 – 9 
Synagogaal jaar:  14 Adar 5774 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge 
 Lev. 6 : 1 – 8 : 36 (sidra Tsav = Beveel) 
 
Het was Sjabbat Zachor = Sabbat van de herinnering; Poerim 
Vanmiddag 17.00 uur Leerdienst Tora en Evangelie over Purimfeest 
Vanavond 19.00 uur Taizédienst 
 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied Psalm 25:1 

1.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.. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Aanvangstekst 2 Petrus 1: 16-19 

16 Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus 
verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – 
integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 
17 Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem 
van de majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde 
Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18 Die stem hebben wij zelf uit de 
hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. 
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19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen 
maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop 
gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, 
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 

 
Zingen Psalm 25: 7 en 10 

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. 
 
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! 

 
Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis 
 
Zingen Gezang 449: 1 

1. God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 

 
Genade verkondiging 
 
Zingen  Gezang 449: 3 

3. Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 

 
Aanwijzingen ten leven 
 
Zingen Gezang 449: 5 

5. God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 
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Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing Matthéüs 17: 1-13 

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 
2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde 
als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling 
verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 
4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat 
wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een 
voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de 
schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk 
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. 
Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich 
neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, 
raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze 
keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.  
9 Toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met 
niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de 
dood is opgewekt.’ 10 De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom zeggen 
de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ 11 Hij 
antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. 12 Maar 
ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet 
herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de 
Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ 13 Toen begrepen de 
leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde.  
 

Zingen Psalm 84: 1 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 
Project nevendienst 
 
Kinderen gaan naar nevendienst 
 
Schriftlezing Exodus 24: 12-18 

12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en 
wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de 
wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’ 
13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. 
14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron 
en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil 
willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’  
15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een 
wolk: 16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Zoeken naar taal voor het onbeschrijfelijke 

 4 van 5 

lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER 
Mozes vanuit de wolk. 17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van 
de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, 18 ging 
Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en 
veertig nachten bleef hij op de berg.  

  
Zingen Psalm 84:6 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
HEER, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
Preek 
 
Moment van bezinning 
 
Zingen Lied 722 NLB 

1. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,  
het wonder van uw heilig woord, 
van Jezus die uw beeltenis  
en die het hart der schriften is.   
 
2. Zegen ons met verwondering 
Dat Hij het is, de vreemdeling, 
die met ons door de eeuwen ging – 
blijf bij ons met uw zegening. 
 
3. Heilige Geest, ontsteek het vuur, 
de liefde van het eerste uur, 
maak uw genade in ons groot, 
een vreugde sterker dan de dood. 

 
Diaconale voorbede gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Zingen Lied 209 NLB 
 1. Heer Jezus, o Gij dageraad, 
 Wend naar ons toe uw licht gelaat. 
 Uw Geest die in de waarheid leidt 
 zij onze gids in deze tijd. 
 
 2. Geef dat ons hart mag zijn gericht 
 op U die ons verstand verlicht, 
 opdat uw naam ons steeds nabij, 
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 uw lof op onze lippen zij, 
 
 3. totdat met alle engelen saam 
 wij zingen: “Heilig is Gods naam!” 
 en zien U in het zalig licht 
 van aangezicht tot aangezicht. 
 
Zegen 


