
 23 september  2018 – 1e van de herfst - gemeentezondag   
- Een goed gesprek - 

 

Welkom en aansteken van de tafelkaarsen  

Orgelspel ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ – Theo Teunissen (*1938) 
Stilte 
  INTREDE 
Aanvangslied: Lied 296 mmv zanggroep, gemeente zingt het refrein  
Bemoediging, groet en drempelgebed 

  v. Onze hulp is in de naam van de HEER, 
         g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,          
 v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g.  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 
 v.    Genade voor u en vrede van God onze Vader 
   en van de Heer Jezus Christus 
 g.   AMEN 
 v.  U kent ons allen God, bij onze naam.  

Wij zijn belangrijk voor U.  
Wij staan in uw handen geschreven.  

g.  WIJ BIDDEN U DAT WIJ VAN ONZE KANT,  
  NU OOK UW NAAM MOGEN VERNEMEN,  

DAT WIJ U KENNEN MET ONS HART  
EN RUIMTE VINDEN VOOR DE ANDER. AMEN. 

 

Psalm van de zondag:  Psalm 139 : 1, 2, 14    daarna gaan we zitten 
  

Kyriegebed ……………..  
Glorialied:   Lied 299e 
 

Inleiding bij deze zondag  
 

  De HEILIGE SCHRIFT 
Gebed     
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 8 : 27 – 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.’ 

 

Zingen:  Lied 422 
 

Overweging rond het bijbelgedeelte - we gaan voor 30 min. uiteen in groepen:  
 

1. Zaal A – zingen en gesprek over enkele liederen olv Marcus van Driel,  
          Dick Ouwehand, en Marian Kamerman 

2. Zaal B – programma voor de kinderen, olv Rian Spits  
3. Zaal E – Speeddaten, olv Tineke in ‘t Veld 
4. Zaal F – Spel Woorden van geloof, olv Tineke van de Leer  
5. Ontmoetingsruimte – gesprek rond Kaarten-op-tafel olv Marjan Berden 
6. Kerkzaal – Woord en beeld, olv ds Kees Streefkerk 
7. Hal vd kerk - Emmauswandeling in 2-tallen, olv Herman Riet  

 

Orgelspel…………………..en als we allemaal weer terug zijn in de kerk, zingen we  
Zingen:  Lied 1002 mmv zanggroep 
 

   GEBEDEN en GAVEN 
Gebeden    
Inzameling van de gaven  de kinderen en de kleinsten komen in de kerk 

   

ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied:   Lied 418 : 1, 2, 3  
Zegen   
Orgelspel  

 
U, jij bent welkom voor een kopje koffie, thee of limonade met iets lekkers 
erbij en …… natuurlijk ook een goed gesprek. 


