
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Variaties over psalm 25 (1) – Geert Bierling (*1956) 
 
Verwelkoming  
 
De kaarsen worden aangestoken. 
o:  Wij vieren God als licht in mensen ontstoken. 
 Het licht van licht en vrolijkheid, 
 het licht van Gods genegenheid. 
 
Liturgische bloemschikking 

Op de berg: 
- onuitspreekbaar geheim -  

zien, 
soms even, 

glanzend licht van God, 
goudstof in de ziel,  

dat je verlicht 
uit het duister trekt 
sprakeloos maakt: 

zwijgen is goud. 
In daden 

wordt leven 
in het licht 

van God 
zichtbaar 
en straalt. 

komt in zicht. 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 

Bemoediging en toenadering (staande) 
o:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
o: Wij zijn gekomen om hier samen te vieren  
 wat ons in de week vaak zo slecht afgaat:  
 beeld van U te zijn.  
g:  HEER, LEER ONS DE RECHTE WEGEN TE GAAN. 

AMEN. 
 

 Psalm 25: 1, 2 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed vanwege de nood van de wereld 
Iedere intentie beantwoorden we met (gesproken): 
a:  HEER ONTFERM U. 
 
Orgelspel: kyrie-verset – François Couperin (1668-1733) 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN 
 
1 Koningen 19: 9-18 
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te 
brengen. Toen richtte de HEER zich tot hem met de 
woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia antwoordde: 
‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, 
de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten 
hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, 
uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben 
als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op 
mijn leven voorzien.’ 11 ‘Kom naar buiten,’ zei 
de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En 
daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, 
krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen 
spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar 
de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de 
windvlaag kwam er een aardbeving, maar 
de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de 
aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich 
niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van 
een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn 
mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en 
ging in de opening van de grot staan, en daar klonk 
een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je 
hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle 
overgave ingezet voor de HEER, de God van de 
hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw 
verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren 
verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige 
overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven 
voorzien.’  
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15De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de 
woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je 
Hazaël tot koning van Aram zalven. 16Jehu, de zoon 
van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en 
Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot 
je eigen opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het 
zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En 
wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood 
worden door Elisa. 18Ik zal in Israël niet meer dan 
zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen 
die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet 
hebben gekust.’ 
 

   Lied 16b  
(2x, 2e keer in het Nederlands gesproken) 

 
Marcus 9: 2-10 
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, 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. 
9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze 
aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien 
voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn 
opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar 
vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde 
met deze opstanding uit de dood.  
 

   Lied 321  
 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

 Lied 544: 1, 2, 3 

 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: diaconie -  buurt en kerkhuis Bethel 
2e collecte: Protestantse Kerk - Missionair werk 
 

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder 
vermelding van de collecte waar het bedrag voor 
bestemd is. 
Nog makkelijker: geven via uw smartphone, zie 
www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 
 

1e Collecte: Buurt en Kerkhuis “Bethel”. 
Bethel is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor 
buurtkoffie en buurtmaaltijden, creaclub, kids-time 
middagen. Verder, activiteiten waarin de ontmoeting 
plaatsvindt rond films, thema’s, boeken. Er wordt 
praktische hulp geboden bij het gebruik van moderne 
communicatiemiddelen of persoonlijke hulp bij het vinden 
van wegen voor een financieel of juridisch probleem.  
Buurt-en-kerkhuis Bethel is zelf geen kerk, maar de kapel 
wordt wel gebruikt voor vieringen van verschillende 
geloofsgemeenschappen. Landelijk bekend werd de kapel 
door het drie maanden durende kerkasiel dat op 30 januari 
2019 werd afgesloten.  Bethel wordt ondersteund door de 
Diaconie: Helpt u mee? 
 
2e collecte: Missionair werk –  
“Voor iedereen een kerk” 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. 
Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan 
zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve 
vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een 
manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze 
pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een 
bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben 
elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken 
ontstaan.  

Meer lezen? www.kerkinactie.nl/40dagentijd 
 

Orgelspel 
Ach, wir armen Sünder –  
Matthias Weckmann (c.1616-1674) 
 
Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
a: HEER, VERHOOR ONS. 
 

• Onze Vader  
 

   Lied 543 (staande) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Variaties over psalm 25 (2) – Geert Bierling (*1956) 
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