
Zondag  5 maart 2023 in de Lukaskerk 

Voorganger: Ds Fokke Fennema 

Muziek: Carel Cames van Batenburg 

Welkom door ambtsdrager          

 

Gemeente gaat staan 

Kaarsen worden aangestoken en we zingen: 

 

Intochtslied : psalm 25, 1.2.3 

Moment van stilte                                                                                                                            

Votum en groet 

Gemeente gaat zitten 

Kyriëgebed 

Kinderen – de doos 

Lied (melodie psalm 116:) 

Tekst van eerste en derde couplet is van Erik Idema. 

1. Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 

Met de verhalen van het goede leven 

zal God ons hoop en licht en liefde geven. 

Vier met ons mee dat alles anders kan. 

2. Hoog op de berg met kleren wit als sneeuw 

straalt Jezus daar met Mozes en Elia. 

Zijn vrienden gaan eerbiedig op hun knieën. 

Jezus zegt: Kom, we gaan weer naar benee. 



3. Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 

Kom met geluk en kom ook met je vragen. 

God wijst de weg in deze veertig dagen. 

Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

Lezing : Exodus 24, 12-18                          

Zingen: lied 848 

Lezing: Matteus 17, 1-9 

Overweging 

Muziek 

Zingen: Lied  941 (zondagslied) 

Mededelingen door de ambtsdrager                                                                                                  

Collecte 

De collecten zijn bestemd voor onze wijkdiaconie en voor Kerk in 

Actie – zending Werk van Jeannet Bierman. 

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken naar: 

1e collecte  NL41INGB0000600100: diaconie Lukaskerk, Den Haag, 

ovv collecte 5 maart. 

2e collecte NL73INGB0006206900, PGG Lukaskerk ovv collecte 5 

maart. 

 

Bij de uitgang kunt u uw gave geven voor de koffie/thee 

Gebeden 

Na het aansteken van een paar kaarsjes bij de kaarsenboom zingen 

we:  

Lied 368a ( Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, steeds weer 

zoeken mijn ogen naar U) 

 Kinderen komen terug 

  



Avondmaal 

V: Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt:                                                                               

in deze tekenen wil de Eeuwige bij ons zijn. 

Daarom nodigen wij u uit  om het geheim te vieren van zijn grote 

liefde voor ons en samen te zingen en te bidden, te ontvangen en te 

delen in verbondenheid met hen die thuis en boven met ons meevieren                                                                     

nodig ik u uit om in de kring te gaan staan, na het zingen van: . 

Lied: 385 

V: De Heer zij met u                                                                                                                     

A: Zijn Geest in ons midden                                                                                                                    

V: Verheft uw harten                                                                                                                  

A: Wij heffen ons hart op tot God                                                                                                         

V: Brengen wij dank aan de Ene, onze God                                                                                                

A: Het past ons de Ene te danken 

Tafelgebed: 

V: U danken wij God,  want Gij doet ons leven met het Licht voor 

ogen omdat  Gij ons vasthoudt en draagt  juist wanneer de nacht zich 

meester maakt van hart en ziel; U zingen wij toe met al wat adem 

heeft in hemel en op aarde:                                                                                          

Lied 404e ( Sanctus- en Benedictushymne) 

V: U danken wij om de Zoon van uw liefde  die ons leven met uw 

Naam heeft verbonden Hij heeft zich gegeven, verloren als graan 

gezaaid in de aarde, belofte van toekomst. Hij was in de wereld, hij 

stierf aan de nacht.                                                                                                   

Geen grotere liefde: zijn laatste adem gaf ons leven. 

Op de avond voor zijn dood nam Hij het brood sprak de dankzegging 

daarover uit, brak het en gaf het aan de zijnen met de woorden:                                                                                 

Dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis! 

Na de maaltijd nam Hij de beker sprak de dankzegging daarover uit,                                         

en gaf die aan de zijnen met de woorden: 

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed tot vergeving van 

zonden doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 



Zend nu Uw geest over deze gaven en over ons zoals wij hier bijeen 

zijn, dat wij allen mogen herleven tot een nieuwe gemeenschap 

Samen met alle nu levenden die wij aan U opdragen:                                                                      

hen met wie wij vreugde beleven                                                                                                 

en hen over wie wij zorgen hebben                                                                                        

samen ook met onze doden, die wij uit handen hebben moeten geven                                             

en die wij voor U en elkaar gedenken                                                                                              

en samen met alle geloofsgetuigen,                                                                                                  

die onze gidsen zijn geweest op weg naar het land van belofte.                                                                 

zo, verenigd met heel uw gemeente,                                                                                                      

al de uwen, in hemel en op aarde,                                                                                                 

bidden wij: Onze Vader ... 

Vredegroet: 

V: Zingen wij elkaar de vrede van Christus toe, met huid en haar en 

hart en ziel, maar zonder elkaar een hand te geven (LB 421) 

 

 

Delen van brood en wijn, terwijl we zingen: 

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel: Hij is mijn licht, mijn heil. 

Ja, alleen God  geeft vrede aan mijn ziel, zij vindt rust in Hem ( Taizé, 

psalm 27) 

 

Dankgebed 

Slotlied :   Lied 543                                                                                                                                                                                   

Zegen afgesloten met verzameld liedboek 235,  

(achterin liedboek geplakt) 

 

 


