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Thema: De witte buffel (Pnr.1150) Mattheüs 16: 21-27 
 
Uitgesproken op  27 augustus 2006  in de Nieuwe Kerk te Ede 
 
 
 
Orde van de dienst:  
 
Welkom en mededelingen 
 

 
Zingen Psalm 138: 1 

1 U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 138: 2 en 3 

2 Ten dage dat ik riep hebt Gij 
gehoord naar mij / en kracht gegeven. 
Als ik welhaast ten offer viel, 
hebt Gij mijn ziel / weer doen herleven. 
Al wat op aarde macht bezit, 
eenmaal aanbidt / het U, o Here! 
Als Gij hun 't woord van uw verbond 
met eigen mond / hebt willen leren. 
 
3 Dan zingen zij, in God verblijd, 
aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen. 
Groot is des Heren heerlijkheid, 
zijn majesteit / ten top gestegen. 
Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog / die needrig knielen. 
Maar ziet van ver met gramschap aan  
de eigenwaan / van trotse zielen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen   Gezang 314: 1 en 3 

1 Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijns is d'aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
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3 Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing  Romeinen 12: 16b-21 
16…. Weest niet eigenwijs. 17Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede 
voor met alle mensen. 18Houdt zo mogelijk, voor zover het van u 
afhangt, vrede met alle mensen. 19Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats 
voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het 
vergelden, spreekt de Here. 20Maar, indien uw vijand honger heeft, geef hem te 
eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken, want zo zult gij vurige kolen op 
zijn hoofd hopen. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede. 
 
Schriftlezing  Mattheüs 16: 13-27 
13Toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was, vroeg Hij zijn 
discipelen en zeide: Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen is? 14En zij 
zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, 
of één der profeten. 15Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik 
ben? 16Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de 
levende God! 17Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want 
vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen 
is. 18En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik 
mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 
overweldigen. 19Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en 
wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op 
aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. 20Toen verbood Hij met 
nadruk zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de Christus. 
21Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij 
naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en 
overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage 
opgewekt worden. 22En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, 
zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 23Doch Hij 
keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een 
aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der 
mensen. 24Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil 
komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 25Want ieder, 
die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn 
leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden. 26Want wat zou het een 
mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat 
zal een mens geven in ruil voor zijn leven? 27Want de Zoon des mensen zal 
komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder 
vergelden naar zijn daden.  
 
Zingen  Psalm 140: 1, 3 en 4 

1 Bescherm mij, HEER, behoed mijn leven, 
dat door geweld wordt overmand. 
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Bedwing hen die naar onrecht streven, 
wier strijdlust elke dag ontbrandt. 
 
3 Zij maken in hun hoogmoed plannen, 
beramen in hun hart geweld, 
bewaar mij voor wie netten spannen 
en vallen hebben opgesteld. 
 
4 Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren, 
hoor naar mijn stem die tot U schreit. 
Sterke Verlosser, Here, HERE, 
mijn helm en pantser in de strijd. 

 
Preek 
 
Zingen Gezang 313: 1, 2, 3 en 7 

1 Zonne der gerechtigheid, 
ga ons op in deze tijd, 
opdat al wat leeft de dag 
in uw kerk aanschouwen mag. 
Erbarm U, Heer. 
 
2 Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
dat de aard' U loven zal. 
Erbarm U, Heer. 
 
3 Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o Herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm U, Heer. 
 
7 Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm U, Heer. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 380 : 4, 5, 6 en 7 

4 Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 
 
5 Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
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ziet gij een bovenaardse glans. 
 
6 De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daaglijks nader ons tot God. 
 
7 Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag. 

 
Zegen 


