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VOORBEREIDING

v: In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.

g: Amen.

v: Onze hulp is in de naam van Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: Voorbereidingsgebed: ………… 
…………. Eeuwige God,

    wij, die U nooit hebben gezien –

laat ons niet zonder licht en zonder uitzicht.

    Houd ons niet buiten het bereik van uw vasthoudende liefde.

    En waar wij misslagen maken, richt ons dan op en houd ons op uw weg.

Vergeef ons al wat wij misdeden

g: opdat wij weer in vrede leven.

v: Amen.

 
INGANGSPSALM

 
ANTIFOON vg   ‘God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

        Beter één dag in uw voorhoven dan duizend daarbuiten.’ (uit Psalm 84)

 
PSALM: Psalm 84 : 1,5 en 6 vg

 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,

 het huis waar Gij uw naam en eer

 hebt laten wonen bij de mensen.

 Hoe brand ik van verlangen om

 te komen in uw heiligdom.

 Wat zou mijn hart nog liever wensen

 dan dat het juichend U ontmoet

 die leven zijt en leven doet.

 
5. O Here, ons schild van omhoog,

 zie neder met een gunstig oog

 op uw gezalfde in uw tempel.

 Eén dag in uw paleis is meer

 dan duizend elders. Ik verkeer

 veel liever needrig aan uw drempel

 dan dat ik aanzit, hooggeacht



 waar men de HERE God veracht.

 
6. Want God onze Heer die ons mild

 bestraalt als zon, beschermt als schild,

 zal in genade ons verhogen.

 Zijn hand onthoudt het goede niet

 aan wie oprecht Hem hulde biedt

 en eerlijk wandelt voor zijn ogen

 HEER, die het al in handen houdt,

 welzalig die op U vertrouwt.

ANTIFOON vg   ‘God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.

         Beter één dag in uw voorhoven dan duizend daarbuiten.’ (uit Psalm 84)
KYRIE EN GLORIA

Smeekbeden, uitlopend op Kyrie- en Gloria 

 
DE SCHRIFTEN GEOPEND

 
GROET

.

GEBED VOOR DE LEZINGEN vg
 
LEZING UIT OUDE TESTAMENT lector!
 
Deuteronomium 4 : 1,2 en 9 t.m. 20
1Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in
leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven. 2

Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het
zijn de geboden van de HEER, uw God.
9Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt
gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen
doorvertelt.
10Vertel ze hoe u bij de Horeb voor de HEER, uw God, verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd:
‘Roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben
zolang ze leven, en brengen ze dat ook hun kinderen bij.’ 11Op die dag kwam u schoorvoetend naar de
voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende, donkere
wolken. 12Toen sprak de HEER tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante



zag u niet; er was alleen die stem. 13Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij
schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. 14Mij droeg de HEER toen op
om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land aan de overkant, dat u in bezit zult
nemen. 15Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de HEER u op de Horeb vanuit het vuur
toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen: 16misdraag u niet door een godenbeeld te maken, een
afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw, 17of van een dier dat op het land leeft of van de
vogels in de lucht, 18van kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. 19En als u omhoog
kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden
daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde heeft
bestemd. 20Want u bent door de HEER uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om
hem als zijn eigen volk toe te behoren, zoals nu het geval is.

 
GRADUALELIED Psalm 118 : 3,6  lector

 
3 't Is beter bij den HEER te schuilen

 dan dat men bouwt op man en macht.

 't Is beter bij den HEER te schuilen

 dan dat men hulp van vorsten wacht.

 Toen ik mij wenden kon noch keren,

 omsloten door der volken ring,

 doorbrak ik in de naam des HEREN

 de knellende omsingeling.

 
6 Des HEREN hand is hoog verheven,

 des HEREN rechterhand is sterk.

 Ik zal niet sterven, ik zal leven

 en zingen van des HEREN werk.

 De HEER heeft mij wel zwaar geslagen,

 maar niet verlaten in mijn nood,

 en zijn genadig welbehagen

 gaf mij niet over aan de dood.

 
EPISTELLEZING lector!

 
Jacobus 1 : 17 – 27

……7elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij
hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging
van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar
traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens brengt niets
voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk
denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22Vergis
u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23Want wie de boodschap
hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel
bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25Wie zich
daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die
hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
26Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel
zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst:
weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

 
ORGELSPEL OVER LIED 146-A ‘LAAT ONS NU VROLIJK ZINGEN’

 
PSALMWOORD Vg! ‘Wie een dankoffer brengt, geeft Mij alle eer,



 wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt.

g: Halleluja!

 
EVANGELIELEZING Vg!

Marcus 8 : 27 t.m. 9 : 1
27Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg
hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en
anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29Toen vroeg hij hun:
‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 30Hij verbood hun op strenge
toon om met iemand hierover te spreken.
31Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar
drie dagen later zou opstaan; 32hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en
begon hem fel terecht te wijzen. 33Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus
streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar
alleen aan wat de mensen willen.’
34Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet
zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35Want ieder die zijn
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie,
zal het behouden. 36Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij
inschiet? 37Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38Wie zich tegenover de trouweloze en
zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich
ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de
stralende luister van zijn Vader’.
91Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven
voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’

 

Acclamatie

 
LIED EEN RIJKE SCHAT VAN WIJSHEID LB 313 : 1,5

 
 1 Een rijke schat van wijsheid

schonk God ons in zijn woord.

Hebt moed, gij die op reis zijt,

want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt,

die zal er in aanschouwen

des Heren aangezicht.

 
5 O Gij die wilt ontmoeten

wie vragen naar uw wil,

zie hoe wij aan uw voeten

zitten en luistren stil.

Geef dat tot U, o Heer,

't woord van uw welbehagen

niet ledig wederkeer',

maar dat het vrucht mag dragen,

uw grote naam ter eer.
OVERWEGING



 
MEDITATIEF ORGELSPEL

 
GAVEN EN GEBEDEN

 
Credolied: Wij geloven één voor één LB 344   (Klein Credo)

 
2. Wij geloven in de naam

Jezus Christus,

gestorven en weer opgestaan.

Halleluja!


3. Wij geloven dat de Geest

ook nog heden

de wereld en onszelf geneest.

Vrede, vrede.

 
GEBEDEN 

Dankgebed

Voorbeden

Responsie na voorbeden: Lied 368 g 

Stil gebed…

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,

uw wil geschiede,

gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,

geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,

en leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwade.

Want U is het rijk en de kracht

en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.

 
SLOTLIED Lied 425 ‘VERVULD VAN UW ZEGEN’



 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

 
ZEGEN

 
DE KAARSEN WORDEN GEDOOFD – EINDE VAN DE DIENST

 
ORGELSPEL…
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