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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 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
Aanvangslied 91: 1 

1. Heil hem wien God een plaats bereidt  
in zijn verheven woning:  
hij overnacht in veiligheid  
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,  
mijn toevlucht en mijn veste,  
op U vertrouw ik Heer,  
Gij wilt voor mij altijd het beste. 
 

 
moment van stilte 
 
groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 
bemoediging 
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 

Hier zijn wij, God, met heel ons hebben en houden. 
Met de smetten van de schuld, 
met de krassen van onze pijn, 
met de barsten van ons lot, 
maar ook met gloed van verwachting 
en de adem van de hoop. 
Neem ons aan zoals we zijn. Amen. 

 
 



 
 
 
vervolg aanvangslied 91: 2 en 3 

2. God redt uw ziel van nood en dood,  
Hij heeft u aangenomen:  
een vogel, die ternauwernood  
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan  
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan,  
uw schild en pantser beide. 
 

3. Wees niet bevreesd, al wil de nacht  
zich tegen u verheffen;  
al stelt de dag zijn overmacht,  
zijn pijl zal u niet treffen. 
’t Verderf dat in de duisternis  
zoekt naar uw legerstede,  
de vloek die van de middag is,  
God bant ze van uw leden. 
 

 
–  de gemeente gaat zitten  – 

 
kyrie 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij 

zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g:  
 
 
 
 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 58: 1 t/m 10 
 
zingen Lied 537: 1 en 2 

1. Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: 
wat durft dat volk Mij nog te vragen. 
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,  
wat durft dat volk Mij nog te vragen. 
Die in zak en as gezeten  
twistend mijn gebod vergeten,  
denkt gij, dat ik om dat vasten geef? 
Mijn volk, wat durft gij Mij te vragen. 



 
 
 
 

2. Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 
Als gij de zwervers niet uw woning biedt  
durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 
Schenk uw brood aan de geboeiden  
schenk uw troost aan de vermoeiden. 
Anders hoor Ik naar uw smeken niet,  
en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 

 
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 4: 1 t/m 11 
 
zingen Lied 539: 1 t/m 5 

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 bezeken  
– 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 de zware strijd  
met Gods woorden wagen. 
 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen Lied 942: 1, 2 en 3 

1. Ik sta voor U in leegte en gemis,  
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mij God, sinds mensenheugenis –  
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
 
 



 
 
 
 

2. Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen?  
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –  
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

 
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
– de gemeente gaat staan  – 

 
belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 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 de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 
zingen Lied 705: 1 t/m 4 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'gen Geest, de trooster, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-een'ge in zijn troon. 
 

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zijn het Lam gewijd. 
 

3. Ere zij de Heer der engelen,  
ere zij de Heer der kerk,  
ere aan de Heer der volken;  
aarde en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
loof de koning, heel zijn kerk! 



 
 
 
 

4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 

 
– de gemeente gaat 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  (we zingen 3 x Ubi Caritas Lied 568-A) 
 eerste collecte:  Diaconie ZWO Zambia 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 Uitgangscollecte:  Energiekosten 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
slotlied 538: 1, 2 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 
 
 



 
 
 
 

2. Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd,                                                                                                       
is komen uit het water  
en staan in de woestijn,                                                                                                   
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier,                                                                                           
een levende een dode,  
een mens in wind en vuur. 
 

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 

 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
zegen 
v:…..   
 
g:  
 
 
 
 

orgelspel 


