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Orgelspel
De kaarsen worden aangestoken
Voorganger
Allen
Voorganger
Allen

: Heer, open mijn lippen.
: Mijn mond zal zingen van uw eer.
: God, kom mij te hulp.
: Heer, haast U mij te helpen.

Psalmgebed: Psalm 43
Zingen: vers 1
O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

Lezen : tekst ( vrij, Huub Oosterhuis)
Ben jij God, doe mij recht dan.
Ja, de leugen regeert wél:
zwendelaars hebben de macht.
Jij was mijn god, mijn baken en burcht.
Mag ik jou niet meer binnen?
Daarom loop ik er haveloos bij
gekweld en vernederd.
Stuur naar mij toe
lichtgevende voeten
dat die mij voorgaan
tot waar Gij zijt.
Dat mijn ziel niet wegkruipt.
Dat Gij
mijn gezicht bevrijdt.
Mij wikt en zegt ja.

Zingen: Klein Gloria, 195:1
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Inleiding op de lezingen
Lezing: Filippenzen 2: 5‐11
5

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van
God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de
gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft
hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het
kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke
naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de
hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is
Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Lied: 557: 1 en 2
1
Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden
die ten spot verheven zijt,
vorstelijk hebt Gij gestreden
om de vrede
tot in alle eeuwigheid.

2
Zoon van God en zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden,
ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

Lezing: Marcus 8: 27‐35
27

Jezus 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.
31
Hij 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.’
34
Hij 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.

Lied: 941
1
Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij die onrust mij
in ’t bloed ‐ is dat genade?

2
Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, – mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3
Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4
Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Moment van inkeer en verstilling
Gebeden
‐ Voorbeden met gezongen:

‐ Stil gebed
‐ Onze Vader

Lied: 556: 1, 3 en 4
1
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

3
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Zegen
Orgelspel
_______________________

Collecte
Er staan schalen bij de uitgang.
De collecte in de stille week is voor:
Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië
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