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Medewerking: 
 

Voorganger: ds. Barbara de Groot 
Ouderling: Elly Merckel 
Diaken: Selma van Ee &  

Robert Klaassen 
Voorlezer: Gert Jan Slump 
Muziek: Leo Kramer (orgel) 

Cantorij o.l.v. Leo Kramer 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken  
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 
(Psalm 91a: vers 1 en 2) 

 

Onze Hulp en drempelgebed 
 

v.  Onze hulp is in de naam van de Heer  
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft.  
v.  U, die er voor ons bent en ons elkaar gegeven hebt,  

schep ons een hart  
a.  doorzichtig en zuiver,  
v.  geef ons een geest  
a.  vast en moedig,  
v.  dat wij voortgaan op de weg die uw Zoon voor ons uitging.  
a.  Breng ons terecht, God,  
v.  breng ons weer thuis en doe ons wonen in uw zegen.  
a.  Amen  

 

We zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 
(Psalm 91a: vers 3) 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Met de kinderen “Verander je mee?” 
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We zingen: “Ga maar op weg” (Veertigdagenlied: refrein & couplet 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyriegebed 
 

We zingen: “Het waren tien geboden” (afwisselend vrouwen/mannen) 
(Lied 540: cantorij vers 1 t/m 3,allen vers 4 t/m 10)  

Refrein: 

In  het  be - gin klin-ken woor-den van  le - ven, 

bloe-men van hoop bloei-en in  de  woes-tijn. 

Want on-ze Heer  heeft het  kwa-de ver-dre-ven 

toen  Hij  koos  om een  mens     te      zijn 

Couplet: 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 
 
Lezing: Genesis 3:1-19 
 

Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de 
slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd 
dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de 
vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, ‘behalve die van de 
boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten 
van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan 
zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang. ‘Inte-
gendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, 
en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en 
kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, 
ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom 
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf 
ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen 
hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen 
ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de 
mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de avondwind door de 
tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. 
Maar de HEER God riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde 
U in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie 
heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waar-
van Ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die U mij 
hebt gegeven om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en 
toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg de HEER 
God aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen 
heb ik ervan gegeten.’ De HEER God zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij 
dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden 
zich af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vij-
andschap sticht Ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het 
hare; dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel.’ Tegen de vrouw zei Hij: 
‘Je zwangerschap maak Ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je 
zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’ Tegen de mens zei Hij: ‘Je 



 
6 

hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die Ik je had verboden. 
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te 
eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je 
van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert 
tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’ 

 
We zingen: “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 

(Lied 538: cantorij vers 1 en 3, allen vers 2 en 4) 

 
Lezing: Matteüs 4:1-11 
 

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door 
de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig 
nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar 
Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in bro-
den te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschre-
ven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt 
uit de mond van God.”’ Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige 
stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: ‘Als 
U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschre-
ven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, 
zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er 
staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel 
nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle 
koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik U geven 
als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: 
‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, ver-
eer alleen Hem.”’ Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen 
er engelen om Hem te dienen. 
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We zingen: “De Geest heeft hem er toe gebracht” (Sytze de Vries) 
(LLO 15: cantorij vers 1, 3 en 5, allen vers 2, 4 en 6) 

 

 
 

Allen: Cantorij: 

2. Om de verleiding van de macht 3. Wie in Gods schaduw wonen wil 
geen kans te kunnen geven mag bij Hem overnachten. 
zocht Hij alleen de stille kracht Wie bij Hem schuilt, gerust en stil 
van wat er staat geschreven. kan daar zijn redding wachten. 
 

Allen: Cantorij: 

4. Hij, die zijn engelen beval 5. Zullen wij veertig dagen lang 
te waken bij jouw wegen, zelf Jezus' weg betreden, 
Hij zal je gangen overal en wordt met vasten en gezang 
omringen met zijn zegen. zijn strijd dan meegestreden? 

 

Allen: 

6. Het is aan ons om in zijn spoor 
de uittocht te voldragen. 
Dan breekt het licht van Pasen door, 
voorbij aan alle vragen. 
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Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 
 

DIENST VAN DE TAFEL 

We zingen: “Als ik in deze stille tijd” 
(Lied 393: cantorij vers 1, allen vers 2 en 3) 

 

Tafelgebed 
v. De Heer zal bij u zijn 
a. De Heer zal u bewaren 
v. Verheft uw harten 
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer 
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
a. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
v. U komt onze dank toe, 
 [….] 
 en daarom loven wij U: 
a. Heilig, heilig, heilig, 
 HEER God van alle machten. 
 Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
 Hosanna in den hoge, 
 Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. 
 Hosanna in de hoge. 
v. Gezegend bent U, God onze Vader. 
 […] 
 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt 
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 tot mijn gedachtenis. 
a. Zijn dood gedenken wij 
 zijn opstanding belijden wij, 
 zijn toekomst verwachten wij. 
 Maranatha 
v. Bijeen tot zijn gedachtenis 
 komen wij tot U, o God, 
 […] 
 …nu en alle dagen 
 en in uw Rijk dat komt, 
 door Jezus Christus, onze Heer, 
a. Amen 

 
Gebed des Heren 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
Amen.  

 
Vredegroet 
 
Delen van brood en wijn 
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Tijdens de rondgang zingen we met de cantorij: 
“Wie kent de eenvoud van het breken" 
(Lied 392: eerst cantorij, dan gemeente 

 
Dankgebed 
 
We zingen (staand): “Alles wat over ons geschreven is” 

(Slotlied 536: vers 1 t/m 4) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


