
Liturgie middagdienst 

Zondag 30 maart  
 

Psalm 91  vers 1    OB 

Gezang 177  vers 1, 2 en 3    LvdK  

Schriftlezing Lucas 9 vers 18 t/m 26 HSV 

Psalm 118   vers 1 en 8   NB 

Gezang 409  vers 1, 2, 3 en 5   LvdK  

Psalm 145   vers 1 en 2   NB 

Psalm 68   vers 10   OB 

  

Schriftlezing Lucas 9 vers 18 t/m 26 

Herziene Statenvertaling  
 

De belijdenis van Petrus  

18   En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk 

gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid 

waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de 

menigten dat Ik ben? 

19 Zij antwoordden en zeiden:  Johannes de 

Doper, en anderen: Elia, en weer anderen dat 

een van de oude profeten opgestaan is. 

20 Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik 

ben? Petrus antwoordde en zei:  De Christus van 

God. 

 

Eerste aankondiging van het lijden 

21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit 

tegen niemand zeggen zouden. 

22 Hij zei:  De Zoon des mensen moet veel lijden 

en verworpen worden door de oudsten, 

overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet 

gedood en op de derde dag opgewekt worden. 

 

Aansporing tot zelfverloochening 

 

23 Hij zei tegen allen:  Als iemand achter Mij wil 

komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 

dagelijks opnemen en Mij volgen. 

24   Want wie zijn leven wil behouden, die zal het 

verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal 

omwille van Mij, die zal het behouden. 

25 Want wat baat het een mens heel de wereld 

te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade 

te lijden? 

26   Want wie zich voor Mij en Mijn woorden 

geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon 

des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal 

komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader 

en in die van de heilige engelen. 


