
2023-02-05 Liturgie middagdienst 
 
Votum & groet 
 
Zingen: Psalm 91:1,7 (Geref. Kerkboek) 
 

1. Hij die op Gods bescherming wacht, 
vindt bij de hoogste Koning 
een schuilplaats waar hij overnacht, 
beschaduwd door Gods woning. 
Ik noem de HEER, op wie ik bouw, 
mijn toevlucht en mijn sterkte, 
mijn God, op wie ik vast vertrouw, 
Hij die mijn heil bewerkte. 
 
7. Daar hij Mij liefheeft, spreekt de HEER, 
zal Ik zijn pad beschermen. 
Ik zal hem bijstaan en steeds weer 
Mij over hem ontfermen. 
Daar hij mijn naam kent, mijn gebod, 
zal Ik hem zelf bevrijden. 
Ik ben voor hem de trouwe God, 
Ik red hem uit zijn lijden. 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 91:8 (Geref. Kerkboek) 
 

8. Roept hij Mij aan, Ik antwoord hem, 
Ik zal zijn helper wezen. 
Is hij beangst, Ik hoor zijn stem, 
dus hoeft hij niet te vrezen. 
Ja, ik verleng zijn levenstijd, 
want hij blijft op Mij bouwen. 
Mijn heil, mijn goedertierenheid 
zal Ik hem doen aanschouwen. 

 
Eerste Schriftlezing: Matteüs 16:21-25 (NBV21) (door gemeentelid) 
 

[21] 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.  [22] Petrus nam Hem terzijde en 
begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet 
gebeuren!’  [23] Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, 
Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet aan wat God wil, maar 
alleen aan wat mensen willen.’ 



[24] Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.  [25] Want ieder die zijn leven 
wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het 
behouden. 

 
Zingen: Gezang 177:1,6,7 (Liedboek voor de kerken 1973) 
 
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
 in deze zee verzinken mijn gedachten: 
 o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
 zo zwaar moest lijden. 
    
6. Daar G’ U voor mij hebt in de dood gegeven, 
 hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
 Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
 mijn hart niet wijden? 
  
7. Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen, 
 dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
 laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
 als sterkte roemen. 
 
Tweede Schriftlezing: Matteüs 17:1-9 (NBV21) (door gemeentelid) 
 

[1] Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee 
een hoge berg op, waar ze alleen waren.  [2] Voor hun ogen veranderde Hij van 
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.  [3] 
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.  [4] 
Petrus 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.’  [5] 
Hij 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!’  
[6] Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en 
wierpen ze zich ter aarde.  [7] Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, 
wees niet bang.’  [8] Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
[9] Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie 
hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 

 
Zingen: Psalm 90:7,8 (Geref. Kerkboek) 

 
7. Wend U tot ons, keer tot ons weder, HERE, 
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? 
Schenk ons het morgenrood van uw genade, 
dan prijzen wij voortaan uw grote daden. 
Vergun uw volk, na jarenlange druk, 
nu vele jaren zorgeloos geluk. 
 



8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Zingende Gezegend 213:1,3 (melodie: Psalm 84) 
 
1. Dit huis, een herberg onderweg 
 voor wie verdwaald in heg en steg 
 geen rust, geen ruimte meer kon vinden, 
 een toevluchtsoord in de woestijn 
 voor wie met olie en met wijn 
 pijnlijke wonden liet verbinden, 
 dit huis, waarin men smarten deelt, 
 weet hoe Gods liefde harten heelt. 
  
3. Dit huis, met liefde opgebouwd, 
 dit gastenhuis voor jong en oud, 
 ligt langs de weg als een oase; 
 hier kan men putten: nieuwe kracht, 
 hier is beschutting voor de nacht, 
 hier is het elke zondag Pasen! 
 Gezegend alwie binnengaat 
 en hier zijn lasten liggen laat. 
 
Dankgebed 
 
Collectemoment 
 
Geloofsbelijdenis (gelezen) 
 
Zingen: Psalm 67:1,2 (De Nieuwe Psalmberijming) 
 

1. God, geef genade, geef uw zegen;  
toon ons uw stralende gezicht. 
Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 



van de grote dingen 
die U deed en doet. 
 
2. Laat alle volken zich verblijden 
omdat U wereldwijd regeert. 
U zult de landen eerlijk leiden; 
elk onrecht wordt door U gekeerd. 
 
Laat elk volk U prijzen 
U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 

 
Zegen 
 
Gemeente: zingend amen (3x) 
 


