
 
 

Voorbereiding 

 
Orgelspel  
Gloria-versetten – François Couperin (1668-1733) 
 
Verwelkoming 
 
De kaarsen worden aangestoken. 

 Lied 219 
 
We zijn stil en openen ons hart voor God 
 
Bemoediging en toenadering (staande) 

o: Onze Hulp is in de Naam van de Heer 

g: die hemel en aarde gemaakt heeft 

o: Goede God, Wees aanwezig in ons midden 

 U hebben wij nodig 

 om in de verwarring van deze tijd 

 en in de wirwar van ons leven 

 ons geloof in uw bemoedigende nabijheid  

 te behouden 

 onze hoop op uw toekomst niet te verliezen 

 onze liefde voor U en de naaste vast te houden 

g: WEES ONS HOUVAST  

EN GEEF ONS VERTROUWEN 

 OMWILLE VAN JEZUS CHRISTUS ONZE HEER.  

 AMEN. 

 

 Psalm 139: 1, 4 
 
Korte inleiding op deze viering 
 
Gebed  
we antwoorden met (gesproken):  

HEER ONTFERM U,  

CHRISTUS ONTFERM U,  

HEER ONTFERM U OVER ONS 
 

  Lied 305 (staande) 
 

Woord 

Groet 
v: De Heer zij met U 
g: OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed bij de opening van de Schrift 
g: AMEN.  
 
Deuteronomium 6: 4-9 
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de 
enige! 5Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart 
en ziel en met inzet van al uw krachten. 6Houd de 
geboden die ik u vandaag opleg steeds in 
gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er 
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat 
en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw 
arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze 
op de deurposten van uw huis en op de poorten 
van de stad. 
 

   Lied 8a: 1, 3, 4, 6 
 
Markus 8: 27-38 
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. 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.  
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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.’4Hij 
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.’ 
 

   Lied 160a 

 
Preek 
 
Moment van stilte 
 

   Lied 835: 1, 2, 3 
 

Antwoord 
 

Aankondiging van de inzameling van de gaven  
1e collecte: wijkdiaconie 
2e collecte: missionair werk 
 

Uw collectebijdrage kunt u bij de uitgang in de 
schaaltjes doen of overmaken naar: NL59 INGB 0007 
8625 54 t.n.v. Diaconie Den Haag Zuidwest onder 
vermelding van de collecte waar het bedrag voor 
bestemd is. Nog makkelijker: geven via uw smartphone, 
zie www.loosduinen-centrum.nl/givt.htm 
 

2e Collecte: Protestantse kerk “Missionairwerk.” 
Jong en oud ontdekken de kliederkerk.  
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 
plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een 
creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, samen 
vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en 
kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en 
met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen 
dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel 
en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen 
groeien als plekken van geloof, hoop en liefde. 

 
Orgelspel 
Fantasia - Abraham van den Kerckhoven (1619-1702) 

Gebeden 

• Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
steeds beantwoord met (gesproken):  
HEER, VERHOOR ONS. 

• Onze Vader  
die in de hemel zijt 
Uw naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome  
Uw wil geschiede 
 op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven  
en leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze  
want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid  
in eeuwigheid.  
Amen. 
 

   Lied 827: 1, 2, 4 
(staande, het laatste couplet mogen we allen  
zachtjes meezingen) 

 

Heenzending en zegen 

We antwoorden met (gesproken): A-MEN 
 
Orgelspel  
Voluntary in G (largo) – John Stanley (1712-1786) 
 
We blijven tijdens dit orgelspel nog even zitten. 
Daarna geeft de ouderling aan hoe we de kerk veilig 
kunnen verlaten. 
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