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Drempelgebed
Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God stuur ons toch uw wereld in
om liefde door te geven.
Hoog op een berg is de hemel dichtbij –
open je ogen dan ben jij erbij.
Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag
dat je Gods glorie aanschouwen mag.
Amen.

We zingen het Kyriëgebed met lied 547

Tien geboden in gewone taal
God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de Heer jouw God en Vader, die je
bevrijd heeft en in een nieuw Koninkrijk heeft gezet.
1. Je zult Mij op de eerste plaats zetten in je leven.
2. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden.
3. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken.
4. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht
op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed
op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had.
5. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede
tussen ouders en kinderen is een zegen.
6. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.
7. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.
8. Je mag op geen enkele wijze iets stelen.
9. Spreek altijd de waarheid.
10. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander
Zo dat waren de Tien Geboden in gewone taal. En nu is de uitdaging om hier naar
te gaan leven!

Lied 543 : 1 en 3

Gebed om de Geest

Schriftlezing Lucas 9 : 28 – 36
28
Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en
Jakobus de berg op om te bidden. 29Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de
aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit.30Opeens stonden er
twee mannen met hem te praten: het waren Mozes en Elia,31die in hemelse luister
verschenen waren. Ze spraken over het
levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. 32Petrus en de beide
anderen waren in een diepe slaap gevallen;
toen ze wakker schoten, zagen ze de luister
die Jezus omgaf en de twee mannen die bij
hem stonden. 33Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen
Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor
u, een voor Mozes en een voor Elia,’ maar hij wist niet wat hij zei.
34
Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een
schaduw over hen
wierp; ze werden bang toen de wolk hen
omhulde. 35Er klonk een stem uit de wolk,
die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene,
luister naar hem!’ 36Toen de stem verstomd was,
was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het
voorval en vertelden in die tijd aan niemand
wat ze hadden gezien.
Lied 542 : 1 – 4

Overdenking
Lied 753 : 1, 5 en 6

De geloofsbelijdenis met een
tekst van Michaël Steehouder
In God geloven wij,
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen,
en die er zijn zal, al onze dagen.
In Jezus van Nazareth geloven wij,
in wie God zichtbaar is geworden:
mens, onder de mensen geboren,
voor mensen geleefd en gestorven.
- die sterker was dan de dood,
want Hij is opgestaan tot leven,

en Hij blijft bewaard onder ons:
een naam die niet wordt uitgewist.
In Gods Geest geloven wij,
die leven blaast in mensen,
die rondgaat als een storm,
en die ons in beweging zet,
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
hoop te bieden aan wie vertwijfeld is,
die mensen samenbrengt in liefde,
die haar gaven geeft aan ieder
om daarmee allen van dienst te zijn
- Gods Geest van liefde en kracht.
In de kerkgemeenschap geloven wij,
het lichaam van de Heer Jezus Christus,
geroepen om zijn gestalte te worden
en deze wereld van dienst te zijn.
In het leven geloven wij,
dat sterker is dan de dood en dat wij niet zullen vallen,
want God bewaart ons in zijn hand.
Amen.
Loflied 867 : 1 en 2

Danken, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk “Onze Vader”
Collectes
Slotlied 416 : 1 – 4

Wegzending en Zegen

