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onderlinge verbondenheid  
als gemeenteleden is de waarde van  

een dienst op zondagmorgen in deze tijd. 
 
 
Welkom/Afkondigingen 
 
Voorzang Psalm 65 vers 1 en 2  
 
1   De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o redder uit ellende, 
die alle schuld vergeeft. 

 
2   Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed., 

 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Gezang 250 vers 1, 2 en 4  
 
1   Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods, 

daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, Lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 

 
2   Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 

is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 

 
4   Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U! 

Kom, wees aanwezig in het woord; 



wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 

 
Spiegelmoment: Colossenzen 3, 5 - 17 
 
Zingen OTH 249   
 
1 Vader, vol van vrees en schaamte, 

buigen wij voor U. 
Heel uw werk door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 

 
 Heer ontferm U over ons, 

die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 

 
2 Vader, in dit uur der waarheid, 

keren w'ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 

 
 Vul ons met uw heil'ge Geest, 

geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
dat wij uw naam verhogen Heer. 

 
Gebed om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 

Schriftlezingen:  Markus 8, 27 - 38   

27 En Jezus vertrok met Zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Filippi. En onderweg 
stelde Hij Zijn discipelen een vraag; Hij zei tegen hen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? 

28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elia; en weer anderen: Een van de 
profeten. 

29 En Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? En Petrus antwoordde en zei tegen 
Hem: U bent de Christus. 

30 En Hij gebood hun streng dat zij met niemand over Hem zouden spreken. 

31 En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen 
worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie 
dagen opstaan. 

32 En dit woord sprak Hij vrijuit. En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen, 

33 maar Hij keerde Zich om en terwijl Hij Zijn discipelen aankeek, bestrafte Hij Petrus en zei: 
Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. 

34 En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat 
wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 



35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal 
verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. 

36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? 

37Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en 
zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen 
in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.  

Zingen Psalm 71 vers 8, 11 en 13  
 
8   Maar ik blijf, Here, op U wachten 

en ik gewaag altijd 
van uw gerechtigheid. 
Uw heil is nooit uit mijn gedachten; 
want wat Gij mij kunt schenken 
is meer dan ik kan denken. 

 
11   Ik zie, o Heer, uw trouw oprijzen 

tot in de hemel hoog, 
zij blinkt voor ieders oog. 
Gij toont uw macht in gunstbewijzen, 
voor U moet alles wijken, - 
Heer, wie is uw gelijke! 

 
13   Vermeerder Gij mijn kracht, o Here, 

geef dat ik dag aan dag 
uw troost ervaren mag. 
Dan zal ik vrolijk musiceren, 
uw trouw, uw zegeningen, 
o Heilige, bezingen., 

 
Preek  over Markus 8, 29: “Maar ik blijf, Here, op u wachten”  
 
Zingen Gezang 358 vers 1, 2 en 3   
 
1   Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 

wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 

 
2   Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 

het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 
3   Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, 

voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt 
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 

 
Lezing Avondmaalsformulier 



 
Dankgebed en voorbede 
 
Slotlied Gezang 399 vers 3 
 
3   U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon! 

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 

 
Zegen 
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