
Schoonhoven, De Hoeksteen 

(Albert Schweitzerlaan 2, 2871 LD) 

28 febr 2021 Aanvang: 10 uur 

 

2e  van de 40 dagentijd/ Kleur: paars 

Organist: Jan 

Mmv: Elsbeth (harp) en Tilly (zang) 

 

Voorbereiding 

Welkom door de ouderling van dienst/ aansteken van de kaarsen 

Openingslied:   

De stille zachte stem: 1-3 

(Herman Verbeek, liedboek van de ziel, melodie: NLB 836) 

De stille zachte stem te zijn 

die in uw inborst is, 

aan ieder woord zijn toegewijd 

dat wijze leraar voor u is. 

De stem die hoort die breekt 

en in het stilzijn spreekt. 

De stille zachte stem te zijn 

van ingehoudenheid, 

die ziet en vraagt zich af en zwijgt 

en wacht de tijd van helderheid 

die eenmaal komt om niet, 

dat gij haar komen ziet. 

De stille zachte stem te zijn 

in uw aandachtigheid. 

De ander zo nabij te zijn, 

van alle moeten zijn bevrijd. 

Ge hoeft alleen maar zijn 

om met elkaar te zijn. 



 

Stilte 

 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G: Die hemel en aarde gemaakt heef 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G: En niet laat varen de werken van zijn handen 

Drempelgebed 

.... 

V: Door Jezus Christus onze Heer 

G: Amen. 

 

Vervolg:  De stille zachte stem: 4 

 

De stille zachte stem te zijn 

die is verwondering, 

de eenvoud die het al aanschouwt 

die schenkt u de eerbiediging 

die al in ere houdt, 

die het in leven houdt. 

 

Inleidend woord 

Gebed om ontferming 

Muziek door Elsbeth: een romance van  F.J. Naderman 

  Dienst van het Woord 

Groet 

V: De Heer zij met u 

G: Ook met u zij de Heer 

Gebed bij de opening van de Schrif 

Moment voor de kinderen 



Lezing: Markus 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, 3 zijn kleren gingen helder wit  

glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen  

Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus 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.’ 6  Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd.  

7  Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde 

Zoon, luister naar hem!’  8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die 

nog bij hen stond. 9 Toen 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.  

10 Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met 

deze opstanding uit de dood. 

 

Lied: NLB 545: 1,2,4 

1. Christus staat in majesteit 

Door een stralenkrans omgeven 

Op de berg der heerlijkheid, 

Licht uit licht en eeuwig leven. 

Kyrie eleison. 

2. Mozes en Elia zijn 

Zijn getuigen, want zij weten: 

Hij voltooit de langen lijnVan de wet en de profeten. 

Kyrie eleison. 

4. Uit de hemel komt een stem 

Die het visioen komt schragen: 

deze is mijn zoon: op hem 

rust mijn eeuwig welbehagen. 

Kyrie eleison. 

 

Preek 

Muziek door Elsbeth:   



Automne - M. Grandjany 

Gedenken 

Wegleggen van gedenksteentje  voor Piet Veldhuizen  

 

Gebeden 

Dankgebed en voorbede 

 

Licht dat terugkomt. 

Hoop die niet sterven wil. 

Vrede, die bij ons blijft. 

Stil gebed 

Onze vader 

Aandacht voor de collecte 

Slotlied: NLB 263   

 

Wees gij mijn toevlucht op de weg die ik loop 

mijn richtpunt, mijn uitzicht, mijn vreugde, mijn hoop. 

Er is geen nieuwe morgen als gij er niet zijt, 

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat 

de zon straalt mij toe, de weg nodigt mij  

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

Zegen 

 

 

 



 


