
 

 

Liturgie voor zondag 26 maart 2023, 5e van de 40dagentijd, 
Dorpskerk te Zoeterwoude 

Voorganger: ds. Gea Smit-de Groot, ouderling: Gerrit van Dijk, diaken: Elly Verboon, 
koster en geluid: Michel Vlootman.                                                                                                
Met medewerking van Suetana Musica o.l.v. Arie Vooijs 

 
Suetana speelt  1. Tant que vivray,  
                                 2. In allen meinen Taten en  
                                 3. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BK59). 
 
Welkom en mededelingen  
 
Staande zingen we  Psalm 43 : 1 en 3  
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging  Onze hulp is in de naam van de Heer 
   die hemel en aarde schept 
   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
   en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
Groet                Voorganger: De Heer is met u allen 
                Gemeente:    Zijn vrede is met u            (gemeente gaat zitten) 
 

Inleiding op de dienst 
 
Lied 538 : 1, 3 en 4         ‘Een mens te zijn op aarde’  
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 995                              ‘O Vader, trek het lot U aan’  
 
Gebed bij het openen van de Bijbel 
 
Eerste Schriftlezing        Jona 2 : 1-7 

21De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in 
de buik van de vis. 2Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden: 
3‘In mijn nood riep ik de HEER aan en Hij antwoordde mij. 
Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp – U hoorde mijn stem! 
4U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. 
Kolkend water heeft mij omgeven, 
zwaar sloegen uw golven over mij heen. 
5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. 
Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. 
6Het water sneed mij de adem af. 
Muren van water hebben mij omgeven, 
met wier is mijn hoofd omwonden. 
7Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen, 
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot. 
Maar U trok mij levend uit de dood omhoog, o HEER, mijn God! 

Nieuwe Bijbelvertaling 2021 



 

 

Lied 845 : 1, 2 en 3         ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’  
 
Tweede Schriftlezing    Matteüs 16 : 13-23 

13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie 
zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen 
Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere 
profeten.’ 15Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16‘U bent de 
messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 17Daarop zei Jezus 
tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en 
bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 18En Ik zeg je: jij bent Petrus, en 
op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 
overweldigen. 19Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven; alles wat je 
op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde 
ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20Daarop verbood Hij de leerlingen ook 
maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was. 
21Vanaf 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. 22Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God 
verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ 23Maar 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.’ 
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Lied 841                 ‘Wat zijn de goede vruchten’  
 
Verkondiging 
 
Suetana speelt      Jesu meine Freude 
 
Dankgebed – voorbeden – stilgebed – Onze Vader 

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. 

 
Inzameling en opdracht van de gaven 
 
Suetana speelt           Herzlich tut mich verlangen 
 
Staande zingen we   Lied 416       ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’  
 
Zegen   Gemeente zingt ‘Amen, amen, amen 
 
Suetana speelt          Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (BK 78). 


