
Orde van dienst 
voor de Samen op Weg viering op  

zondag 28 februari 2021  
om 10.00 uur 

in de Hervormde kerk van Haastrecht 
 

2e zondag van de veertigdagentijd 
 

 
Voorganger: ds. Rien Wattel, Hoofddorp 
Taakdragend ouderling: Caty van Dijk-Kalse 
Ouderling: Jaap Aantjes, Helma Graveland 
Diaken: Esther Siebert-van Straaten 
Organist: Bas Verboom, Jelle Straver 
Koster: Annie van Straaten 
Liturgische bloemschikking: Reny van den Berg 

 

Uitleg liturgische bloemschikking 
 
"Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken" 
 
Een ander te drinken geven, letterlijk "water" of van "het 
levende water." 
De schaal is gevuld met water waarin de bloemen van de 
hyacint drijven. 
De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de 
verbinding tussen hemel en aarde (gesymboliseerd met de 
slinger van hyacint bloemen) 

De kaarsen branden al 
 
Begroeting en Aanvangsgebed 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Zingen:  : Lied 217  
 
1.De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
3.Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 
5.Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing 
 
Votum en groet: 
v. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot over onze grenzen heen  
g. altijd blijft Hij zijn schepping trouw. 
v. Vrede en alle goeds voor heel onze wereld, 
licht dat ons aanstoot in het donker,  
stem die de stilte doorbreekt, 
bron van leven. 
g. Amen. 

Orgelkoraal: Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 
  
Kyriegebed 
 
Lied: 330 
 
Woord dat ruimte schept, 
toekomst, wijd licht land 
waar gerechtigheid 
als rivieren stroomt, 
waar een wijnstok bloeit 
tegen klippen op – 
even is het waar 
en dan is het weg. 
Toon mij niet vergeefs 
wat mijn ziel verlangt, 
geef dat ik volhard 
in uw vergezicht. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Kijken naar het schilderij Korenveld met Maaier van Vincent 
van Gogh, geschilderd in 1889 (Credits: Van Gogh Museum, 
Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) 
 

 

 
Lied: 216, Dit is een morgen…  
 
1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 



Schriftlezing: 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.’ 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!’ 
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. 
 
Gedicht:  

Vreugde 
 
ik zou van blijdschap 
een klarinet willen zijn 
een diepe fagot 
van ontzag 
 
ik zou 
tomeloos willen draven 
een hinde 
tokkelend over de aarde 
 
een carillon 
zou ik willen zijn 
een octaaf duiven 
wirwar over de stad 
 
mijn handen mijn occarino 
mijn voeten hindelopen 
mijn hart mijn naftali 
en al de klanken van mijn vreugde 
uitstrooien in het licht 
een luisterrijke fontein 
een welluidende waterval 
 
o overvloed van leven 
bron van geluk 
geloofd zij God 
met diepe teugen 
 
Jaap Zijlstra (1933-2015) 

  
Orgelspel lied 543, de tekst van dit lied wordt niet gelezen. 
 
 
 

1.Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Hoe ook in dood verdwenen, 
ons straalt uw heerlijkheid. 
Hoe bitter ook de pijnen 
door ons U aangedaan, 
Gij blijft in glans verschijnen, 
ziet ons in glorie aan. 
 
2.Uw marteling, uw lijden, 
in aller wereld nood, 
uw kruisgang door de tijden, 
uw dagelijkse dood, 
het straalt voor onze ogen, 
het glanst uit alle pijn, 
aan haat en hoon onttogen, 
blijft Gij onze glorie zijn. 
 
3.Gij zijt in glans verschenen, 
verschenen voor altijd. 
Gij wilt uw kruis ons lenen, 
als licht van eeuwigheid. 
Geen ondergang kan dreigen, 
of heerlijk rijst uw beeld 
en doet ons mee ontstijgen 
in glans die alles heelt. 
 
  
Uitleg en verkondiging  
met daarin  het schilderij van Van Gogh en het glas-in-
loodraam Verheerlijking uit 2009-20010 in de kathedraal 
van Durham (UK) van Tom Denny 
 

 
 



 
 
 
Orgelspel 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankgebed en voorbeden - Stilgebed – Onze Vader 
 
Slotlied: het origineel van Lied 263  
(nieuwe vertaling uit het Engels):  
Be thou my vison / Wees Gij mijn uitzicht,  
 
Wees Gij mijn uitzicht, de bron in mijn hart, 
mijn inzicht en gids bij het gaan van mijn pad. 
Mijn beste gedachte, bij dag en bij nacht, 
om vrede te bouwen, waar-de wereld op wacht.  
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als chaos het wint, 
dat ik dan de weg naar de mens’lijkheid vindt. 
 
Schijn zal bedriegen, veel woorden zijn leeg,  
ik zoek naar de woorden van hoop, sterk en echt. 
Waar mensen samenkomen bijeen in de kring 
daar winnen de woorden van ‘In het begin’.  
 
Zegen, beantwoord met gesproken Amen 
 
 

 

Digitale college: 
 
1e: Eredienst en diaconaat 
2e: College van kerkrentmeesters 
3e: Instandhouding gebouwen 
 
 
 
 
 
 


