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Projectlied 1, 2. 

 1.  Wij     bid-den  om ver-ha-len 

      vol   hoop   en   goe-de moed. 

      God laat zijn licht hier stra-len, 

      Hij komt ons  te-ge-moet. 



Projectlied 1, 2. 

 2.  Een boek met mooie woor-den 

      met   plaat-jes   en  een  lied: 

       Zo  laat God van zich ho-ren, 

      want Hij ver-geet ons niet. 





Lezing: Psalm 16. 

16 1   Een stil gebed van David. 

 
Behoed mij, God, ik schuil bij u. 

2   Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ 

3   Maar tot de goden in dit land, 
de machten die ik vereerd heb, zeg ik: 

4   ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’ 
Ik pleng voor hen geen bloed meer, 
niet langer ligt hun naam op mijn lippen. 



Lezing: Psalm 16. 

  
5   HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 

u houdt mijn lot in handen. 
6   Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 

ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 

 
7   Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 
8   Steeds houd ik de HEER voor ogen, 

met hem aan mijn zijde wankel ik niet. 

 



Lezing: Psalm 16. 

  
9   Daarom verheugt zich mijn hart  

en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 

10U levert mij niet over aan het dodenrijk 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 

11U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 

 
  

* 









Lezing: Jesaja 9 : 1 t/m 6. 

9 

1   Het volk dat in duisternis ronddoolt 
ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht beschenen. 

2   U hebt het volk weer groot gemaakt, 
diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, 
zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 



Lezing: Jesaja 9 : 1 t/m 6. 
3   Het juk dat op hen drukte, 

de stok op hun schouder,  
de zweep van de drijver, 
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 

4   Iedere laars die dreunend stampte 
en elke mantel waar bloed aan kleeft, 
ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 

5   Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven; 
de heerschappij rust op zijn schouders. 

  



Lezing: Jesaja 9 : 1 t/m 6. 

   Deze namen zal hij dragen:  
Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held,  
Eeuwige vader, Vredevorst. 

6   Groot is zijn heerschappij, 
aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, 
ze staan vast, in recht en gerechtigheid, 
van nu tot in eeuwigheid. 
Daarvoor zal hij zich beijveren, 
de HEER van de hemelse machten. 

 

* 
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Lezing: Mattheüs 16 : 13 t/m 20. 

Wie is Jezus? 
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 één van de andere profeten.’  

 



Lezing: Mattheüs 16 : 13 t/m 20. 
15Toen vroeg hij hun:  

‘En wie ben ik volgens jullie?’  
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.  

 



Lezing: Mattheüs 16 : 13 t/m 20. 
18En ik zeg je: jij bent Petrus,  

de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen,  
en de poorten van het dodenrijk  
zullen haar niet kunnen overweldigen.  

19Ik zal je de sleutels  
van het koninkrijk van de hemel geven,  
en al wat je op aarde bindend verklaart  
zal ook in de hemel bindend zijn,  
en al wat je op aarde ontbindt  
zal ook in de hemel ontbonden zijn.’  



Lezing: Mattheüs 16 : 13 t/m 20. 
 

 

20Daarop verbood hij de leerlingen  
ook maar tegen iemand te zeggen  
dat hij de messias was. 
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2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
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