
ORDE VAN DIENST zondag 6 maart  2022. 
Voorganger: ds. M. Wagenvoorde uit Breda 

Organist: mw. Gertje van Elsäcker 
Aanvang 9.45 uur 

 

VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

   –  we gaan staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm  122 : 1 
 

1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: “Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uw poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd. 
o schone stede, die wij groeten. 

 

groet en bemoediging 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed   
 

vervolg aanvangspsalm  122 : 2 
 

2.   Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord, om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 

   –  we gaan zitten  – 
 

kyrie 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
 want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
  



 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!              (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 

zingen  536 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
 de tien geboden en de veertig slagen, 
 dit hele leven dat geen leven is. 
 

2. De schepping die voor ons gesloten was 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
 O zoon van David, wees met ons bewogen, 
 het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
 Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 

4.  Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
 Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
 Ons is een loflied in de mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

  –  onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing  Psalm 91 : 9 – 16 
 

zingen  538 : 1, 3 en 4  
 

1. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
 is leven van genade  buiten de eeuwigheid, 
 is leven van de woorden die opgeschreven staan 
 en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
 

3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
 dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
 de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
 de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
 

4, Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
 dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt: 
 de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan, 
 dat is op deze aarde de duivel wederstaan. 
 

schriftlezing  Lucas 4 : 1 – 13 
 

zingen  539  
 

1. Jezus diep in de woestijn, 
 eenzaam en vol vragen, 
 voerde daar een zware strijd, 
 veertig lange dagen. 
  



 
 

2. Veertig dagen zonder brood, 
 Hij is niet bezweken, 
 ook al was de honger groot 
 voor zijn tegenspreker. 
 

3. Alle rijkdom, alle macht 
 lagen in zijn handen, 
 als Hij maar een knieval bracht 
 voor zijn tegenstander. 
 

4. Jezus zei: Ik kniel niet neer, 
 want er staat geschreven: 
 Bid alleen tot God de Heer, 
 dien Hem heel je leven. 
 

5. Jezus, diep in de woestijn, 
 veertig lange dagen, 
 bleef het in een zware strijd 
 met Gods woorden wagen. 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen  871  
 

1. Jezus zal heersen waar de zon, 
 gaat om de grote aarde om, 
 de maan zijn lichte banen trekt, 
 zover het verste land zich strekt. 
2.  

2. Het lied in alle talen zal, 
 zijn liefde loven overal 
 en uit de kindermond ontspringt, 
 de lofzang die Zijn naam omringt. 
 

3. Zijn rijk is volle zaligheid, 
 wie was gevangen wordt bevrijdt, 
 wie moe was komt tot rust voorgoed, 
 wie arm was leeft in overvloed. 
 

4. Laat loven al wat adem heeft, 
 de Koning die ons alles geeft. 
 O aarde om dit nieuw begin, 
 stem met het lied der engelen in. 
 

  –  onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

  –  we gaan staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God. 
 Hoor Israël! 
g: DE HEER IS ONZE GOD.  
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.  
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht 
 en uw naaste als uzelf. 
g: AMEN. 



 

zingen  542   
 

1. God roept de mens op weg te gaan, 
 zijn leven is een reis : 
 verlaat wat gij bezit  en ga  
 naar 't land dat ik u wijs. 
 

2. Het volk van God was veertig jaar, 
 een mensenleven lang 
 op weg naar het beloofde land, 
 het land van Kanaän. 
 

3 De mens leeft niet van brood alleen 
 zo hebben wij geleerd 
 en niet beproeven zult gij Hem 
 die het heelal beheert. 
 

4. Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
 uw weg door de woestijn 
 en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
 de nieuwe Mozes zijn 
 

  – we gaan zitten  – 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: 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. 
 

mededelingen 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte:  Diaconie 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte:  Klein onderhoud aan de kerk 
 

  – we gaan staan  – 
 

slotlied  910 
 

1. Soms groet een licht van vreugde 
 de christen als hij zingt: 
 de Heer is ‘t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donk're regen 
een mild en klaar seizoen. 

  



 
 

2. Goddank, wij overdenken 
 ‘t geheim van onze Heer, 
 het heil dat Hij wil schenken, 
 dat nieuw is altijd weer. 
 Bevrijd van onze zorgen, 
 begroeten wij de dag 
 en vrezen niet de morgen, 
 wat hij ook brengen mag. 
 

3. Hij die met heerlijkheden 
 de leliën bekleedt, 
 zal ook zijn kinderen kleden, 
 Hij kent ons lief en leed. 

Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 

 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 
 geen vijgenboom zijn vrucht, 
 al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 

g: AMEN         (de melodie staat in de standaard liturgie) 
 

orgelspel 
 


