
Evangelische Broedergemeente Zeist 

Preekdienst  

op 29 januari 2023 
 

Laatste zondag na Epifanie 

 

 
 

Over jou schijnt de HEER,  
zijn luister is boven jou zichtbaar.   

Jesaja 60:2b 
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Muziek  

Openingslied ● Gezangboek 654:1-4 

 
  
  

 O Jezus, troost der armen,  
 mijn hart hef ik tot U; 

 Gij zijt vol van erbarmen, 
 schenk me uw genade nu. 
 ’k Vertrouw alleen op U! 

 
 Gij hebt voor mij gegeven  
 uw eigen heilig bloed; 

 daarin vind ik het leven  
 en troost voor mijn gemoed, 
 mijn allerhoogste goed. 

 
 O Jezus, lof en ere  
 zing ik U te allen tijd. 

 Wil mijn geloof vermeren  
 en maak me in deze tijd 
 voor de eeuwge vreugd bereid.  
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Begroeting 

Openingsliturgie 

De gemeente staat op. 

L  In de naam van Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde 
blijft en tot in eeuwigheid.                  Hebreeën 13:8 

 

G 

 

L  Geloofd zij Jezus Christus, die de gestalte van God had, maakte 

er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand 

van zijn positie, 

G Hij nam de gestalte aan van een dienaar.  

Hij werd gelijk aan de mensen, 
en als mens verschenen 
heeft Hij zich vernederd 

en werd gehoorzaam tot in de dood – 
– de dood aan het kruis. 

L Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam 

geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van 

Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder 

de aarde, en elke tong zal belijden: 

G ‘Jezus Christus is Heer.’                                       Filippenzen 2:6-11 

 

G Gij zijt op de aard gekomen,                                            133:1.2 
 Jezus, als der wereld licht. 

Elk die U heeft aangenomen,  

in geloof naar U zich richt, 
die ervaart hoe Gij gewis  
licht brengt in de duisternis.   

 
‘t Nachtlijk duister te verstrooien  
ligt, o Heiland, in uw macht.  

Zo zult Gij uw werk voltooien,  
zo zult Gij uit diepe nacht  
allen leiden tot het licht,  

stellen voor Gods aangezicht. 

De gemeente gaat zitten. 
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L Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben, die de 

hemelsferen is doorgegaan: Jezus, de Zoon van God, moeten wij 

vasthouden aan het geloof dat wij belijden.   

 Want deze hogepriester kan met onze zwakheden meevoelen, 

omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, maar 

zonder te zondigen.  

 Laten wij dus zonder schroom de troon van Gods genade 

naderen, waar wij telkens als we hulp nodig hebben 

barmhartigheid en genade vinden.                        Hebreeën 4:14-16 

 

 

G 

 

L Jezus Christus, Lam van God, 

G Wij bidden U: verhoor ons! 

L Bewaar ons voor onverschilligheid 
 tegenover uw lijden en sterven, 
 voor kleingeloof en bijgeloof, 

 voor hoogmoed en zelfvoldaanheid, 
 voor wanhoop en vertwijfeling. 

G Wij bidden U: bewaar ons! 

L Help ons uit uw kracht te leven, 
vanwege uw menselijke geboorte, 

vanwege uw liefde tot allen die op uw weg kwamen, 
vanwege uw zachtmoedigheid en uw moed, 
vanwege uw aanvechtingen en uw doodsangst, 

vanwege uw moeitevol sterven aan het kruis, 
vanwege uw overwinning op de dood, 
vanwege uw nabijheid in woord en sacrament, 

vanwege uw wederkomst tot ons. 
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G Wij bidden U: help ons! 

G O Jezus Christus, licht ze bij,                 130:1.6 
die leven aan uw licht voorbij.  
Voeg ze met uwe kudde saam,  

opdat zij niet verloren gaan.  
 
Dan zullen zij, niet meer vervreemd,  

voor tijd en eeuwigheid vereend,  
in aarde en hemel, dan en nu,  
allen tezamen danken U.     

 

Woord en lied voor de kinderen • Op toonhoogte 495 

 

De gemeente staat op. 

Gebed 

De gemeente gaat zitten. 

Lezing • Exodus 3:1-15 

1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, 
de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de 

woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God.            
2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit 

een doornstruik opvlamde.  
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Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur 

werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. 
Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.       
4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit 

de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes.        
5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 
want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, 

de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’     
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan 

toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, 
Ik weet hoe ze lijden. 8Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht 
van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi 

en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en 
honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, 
Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van de 

Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de 
Egyptenaren hen onderdrukken. 10Daarom stuur Ik jou nu naar de 
farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je 
zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je 

het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg 
vereren.’ 
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg 

dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: 
“Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’              
14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom 

tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 
15Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij 
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God 

van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor 
altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle 

komende generaties.’” 
 

Lied • Gezangboek 128:2.3 

G De Heer verheelt zijn goedheid niet, 
zij straalt dat iedereen het ziet; 
aan vriend en vijand openbaart 

de Heer de roerslen van zijn hart. 
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De armen dezer aarde zegt 

Hij ’t heil van God aan: hulp en recht; 
gevangenen verkondigt Hij 
de blijde boodschap: gij zijt vrij! 

 

Lezing • Matteüs 17:1-9 

1Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes 

met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun 
ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en 
zijn kleren werden wit als het licht. 3Plotseling verschenen aan hen 

Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4Petrus nam het woord 
en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal 
ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor 

Elia.’ 5Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte 
hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem 
vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, 

werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter 
aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees 
niet bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
9Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand 
over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is 
opgewekt.’ 

 
 

Lied • Gezangboek 129:1.4 

G Hoe helder staat de morgenster  
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 

Kom tot mij, Zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 

Lieflijk, vriendlijk, 
schoon en heerlijk, 

zo begeerlijk, 
mild in ’t geven, 
stralend, vorstelijk verheven. 
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Hoe liefelijk is uw gelaat; 

als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
O Jezus, Gij zijt al mijn goed; 

uw woord en geest, uw vlees en bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des hemels, 

laat, Getrouwe, 
mij aanschouwen 
uw erbarmen. 

Herder, neem mij in uw armen. 

Verkondiging 

Lied • Gezangboek 126:1.3.4 

G O Jezus Christus, Here,  
 Gods eengeboren Zoon, 
 aan ’s Vaders hart ontsproten,  

 gedaald van ’s hemels troon, 
 Gij zij de morgensterre,  
 die alle andre verre 

 in lichtglans overtreft. 
 

Gij zijt als mens geboren  

in ’t laatste van de tijd. 
Nu gaan wij niet verloren  
voor God in eeuwigheid. 

Gij hebt uw bloed vergoten,  
de hemel ons ontsloten 
en ’t leven weergebracht. 

 
Gij Schepper aller dingen,  
Gij kracht van ’s Vaders kracht, 

regeert tot ’s werelds einden  
met goddelijke macht. 

Geef, dat ons hart zich kere  
tot U, en wil ons leren 
te wandelen met U. 
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Mededelingen & Collecte 

Collecte 1:  
Warm weeshuis in Congo 

Collecte 2:  
Kinder- en jeugdwerk EBG Zeist 

  

Inzamelen collecte met muziek en lied • Gezangboek 132:2.3 

G Gij laat U door ons vinden,  
 O Heer, in ieder oord. 
 Gij zijt bij uw beminden  

 aanwezig naar uw woord. 
 Geef dat ook hier en heden  
 ’t geloof uw heil aanschouwt, 

 uw tempel in mag treden,  
 U in de armen houdt. 
 

 Wees in ons leven luister  
 en licht in onze pijn, 
 en in ons kruis en duister  

 de milde zonneschijn, 
 voor ’t aarzlend hart een leider,  
 een vuur van heinde en ver, 

 voor zieken een bevrijder,  
 voor stervenden een ster. 

Dankgebed en Voorbede afgesloten met: 

De gemeente staat op. 

L Daarom mogen wij bidden: 
G Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde 

geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, op 
aarde zoals in de hemel. 
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Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze 

schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en 
leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze. 

 

 
 

De gemeente gaat zitten. 

Slotwoord 

Slotlied • Liedboek 482:1.3 

G Er is uit ’s werelds duist're wolken 
een groot licht stralend opgegaan. 

Wie wonen in het diepste donker, 
zij zullen in het zonlicht staan. 
Glorie aan God, die overwinning 

is ongekend, de vreugde groot. 
De aarde jubelt, hoor ons zingen: 
wij delen in een rijke oogst. 

 
Godlof, een kind is ons geboren,  
een held zal onze koning zijn,  

die raadsman, God-met-ons zal heten –  
die zoon zal ons tot vader zijn!  
Vorst die met vrede ons wil kronen  

van nu af tot in eeuwigheid,  
de Eeuwige zal hem doen tronen  
op recht en op gerechtigheid. 

 

De gemeente staat op. 

L Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de 

doden, de heerser over de vorsten der aarde, aan die toekomst 

alle macht en rijkdom, en alle kracht, eer, lof en dank –   
Openbaringen 1:5; 5:12 

 

 



11 

 

 

G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen 

G  
 
 
De gemeente gaat zitten. 

 

Muziek 


