
TRANSFIGURATIE 

 
Te zien is de glorie van JHWH  

(Ex. 24, 17) 
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VIERING ROND DE SCHRIFT 

8 maart 2020 – Verheerlijking op de berg  

Knoptorenkerk  - Sint Oedenrode 

 

 

Voorbereiding 

Pianospel – Mededelingen – Inleiding:  

Wederom horen wij vandaag twee verhalen die op een berg geschieden. 

Inmiddels kunt U nu weten dat een berg als aandachtstrekker fungeert. 

Onderaan een brief schrijven we soms “N.B - nota bene” en dat wil dan 

zeggen: ””let goéd op!” Let dus extra goed op als je een berg tegen komt!. 

We maken in het evangelieverhaal een sjabbatsviering mee, want dat 

suggereert Mattheus met zijn tijdsaanduiding: “zes dagen later”! De sjabbat 

is in de bijbel de dag der dagen, waarop er gevierd wordt dat de wereld 

goed is en de gezinnen het goede toffe leven samen vieren en zodoende 

vooruit lopen op het wereldwijde heil!  

Voor ons is het licht van Pasen hét teken van dit wonderschone leven 

geworden en wij hopen ook dat het in ons gaat branden! 

 

Zingen:  “Alles wat over ons geschreven is” (LB 556) 

 

Bemoediging  
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Gebed van toenadering 

Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die van Israël, 
want Gij alleen doet wonderen, 
wij prijzen uw naam 
een wereldlang! 
Gij hebt ons gemaakt en u behoren wij toe. 
Wij prijzen uw naam een wereldlang! 
Wees ons genadig, zegen ons 
en doe uw aanschijn over ons lichten. 
Wij prijzen uw NAAM 
een wereldlang! Amen. 
 
Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 3  
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KYRIE-LITANIE  
Bidden wij tot God, onze Vader,  
voor de wereld die HIJ geschapen heeft,  
dat HIJ haar in zijn trouw bestendig wil bewaren.  
Kyrie eleison  – Kyrie eleison      (LB 301a) 
 
Bidden wij tot Christus,  
de Heer, die het licht van ons leven is,  
dat Hij ons en alle mensen het licht schenkt dat geen avond kent.  
Christe-eleison - Christe-eleison 
 
Bidden wij tot de heilige Geest,  
die alles vervult en levend maakt,  
dat wij de kracht ontvangen om te bouwen aan een wereld  
vol gerechtigheid en vrede.  
Kyrie eleison – Kyrie eleison.  

 
Zingen:   “God roept de mens op weg te gaan” (LB 542) – staande 

 

ROND DE SCHRIFT 

Groet 
De Heer zal bij u zijn 

De Heer zal u bewaren! 

 

Gebed van de zondag 

Barmhartige, 
Gij wilt U nabij toen 
aan allen, die uw hulp inroepen 
Wij vragen U: 
open de ogen van ons hart 
en spreek hier het Woord 
dat ons richting geeft. 
Schenk ons uw geest als een bron van kracht, 
zolang wij onderweg zijn naar U, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. Amen. 
 

Eerste lezing: Exodus 24, 13-18 
 

Antwoordpsalm : Psalm 33, 5-8:  
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Evangelielezing:  Mattheüs 17, 1-9,  

  met acclamatie “Kom Geest van God” (LB 333) 

 
Preek: een visioen dat niet omhoog maar naar beneden wijst! 

 

Zingen: Gij zijt in glans verschenen (LB 543) 

 

Gebeden en Gaven  
Inleiding op de gebeden 

voorbeden – stil gebed – afsluiting – Onze Vader……  

collecte onder orgelspel  
 
Slotlied: “Christus naar wie wij heten” (LB 544) 
 
Slotgebed (samen te bidden) 

Verborgen God, 
Gij hebt onze ogen geopend 
voor de weg van uw Zoon. 
Wij vragen U: 
maak ons tot waarachtige mensen, 
die het oude bestaan durven verlaten 
en opnieuw geboren worden 
om voor elkaars geluk te leven, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen 

 
Wegzending en Zegen, met Amen van allen                         orgelspel 

_________________________________________________________ 

Algemene Symboliek voor de 40 dagentijd 

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' 

opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die 

lijden onder onrecht. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag 

weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. 

Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op! Om in beweging 

te komen is er voor de meesten van ons een doel nodig. Het hebben van 

een stip op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert aan het ‘waarom’, 

zodat we in beweging komen. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt 

gekozen voor het ontwerp van de schikking.  

Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken. 

waarom u in beweging moet komen. 


