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‘Wie achter mij aan wil komen,  
moet zichzelf verloochenen,  

zijn kruis op zich nemen en mij volgen....' 
 

[Matteüs 16,24] 
 

 

VOORBEREIDING 

 
MUZIEK: 
(INSTUDEREN LIEDEREN) 

 
AANSTEKEN KAARS: 
 
PSALM: LB 68:7.12 'GOD ZIJ GEPREZEN MET ONTZAG’ 
 
(de gemeente gaat staan) 
 
BEMOEDIGING: 

 
Onze hulp is in de Naam van de Heer 



 

 

die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 
STILTE: 
 
GROET:   

 
(de gemeente gaat weer zitten) 
 

KYRIE - een smeekgebed voor de nood van de wereld 
 
daarom bidden wij U om ontferming: 

 
[I = Vrouwen, II = Allen] 

  I    II 

 
 
GLORIA-LIED: LB 412:1.3 ‘WIJ LOVEN U, O GOD, BELIJDEN U ALS HEER’ 
 
AANDACHT VOOR DE KINDEREN: 
(als er kinderdienst is vertrekken de kinderen naar hun eigen ruimte) 

 

DE BIJBEL OPEN 

 
GROET: 
  

De Heer zal bij u zijn. 
De Heer zal u bewaren. 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN: 
 
LEZING: JESAJA 51,1-6  

 
Luister naar mij, 
jullie die gerechtigheid najagen, 
jullie die de HEER zoeken. 
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, 
naar de diepe groeve waar je gedolven bent. 
Kijk naar Abraham, jullie vader, 
naar Sara, die jullie heeft gebaard; 
toen ik hem riep was hij alleen, 
maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 



 

 

De HEER troost Sion, 
hij biedt troost aan haar ruïnes. 
Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, 
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. 
Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, 
waar muziek en lofzang klinken. 
Mijn volk, luister aandachtig naar mij, 
mijn natie, leen mij je oor. 
De wet vindt zijn oorsprong in mij, 
en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. 
In een oogwenk breng ik de zege nabij, 
de hulp die ik bied is al onderweg; 
ik zal krachtig rechtspreken over de volken. 
De eilanden hebben hun hoop op mij gevestigd, 
ze zien uit naar mijn krachtig optreden. 
Kijk omhoog naar de hemel, 
kijk naar de aarde beneden: 
al vervliegt de hemel als rook, 
al valt de aarde uiteen als een oud gewaad 
en sterven haar bewoners als muggen, 
de redding die ik breng, zal voor altijd blijven 
en mijn recht zal geen einde hebben. 

 
ZINGEN: LB 138:1.4 ‘U LOOF IK, HEER, MET HART EN ZIEL’  
 
LEZING: MATTEÜS 16,21-27 

 
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou 
moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou 
worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem 
fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal u zeker niet gebeuren!’Maar Jezus keerde hem de rug 
toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet 
aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op 
zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven 
verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er 
het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt, 
in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar 
zijn daden belonen. 

 
ACCLAMATIE:  
 

 
 



 

 

PREEK:  
 
MUZIEK: 
 
ZINGEN: LB 835:1.2.3 'JEZUS, GA ONS VOOR’ 
 

BIDDEN EN DELEN 

 
GELOOFSBELIJDENIS: staande (indien mogelijk) 

 
MEDEDELINGEN: 
 
COLLECTE: 
[ONDERTUSSEN ORGELSPEL]  
 
DANKGEBED: 

 
VOORBEDEN: 
 
telkens beantwoord met: LB 367e 

 
 
 
 

 
STIL GEBED: 
 
ONZE VADER: 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 
(de gemeente gaat staan) 

 
SLOTLIED: LB 422:1.2.3 'LAAT DE WOORDEN DIE WE HOORDEN’  
 
ZEGEN: 
 
beantwoord met: 
 

 
 
ORGELMUZIEK: 
 


