
 
Zondag 26 februari 2023 

 eerste van de veertig dagen 
 

Vanaf het begin verstoort de mens  
schoonheid, eet van het kwaad 

en beeft de aarde van 
onrecht, leugen, dood en verdriet 

maar liefde en hoop 
geven nooit op. 

 
Muziek 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
 
‘Onze hulp…’ – eerste keer vrouwen, tweede keer allen: 
 
Onze hulp in de Naam 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Die trouw blijft tot in lengte van dagen. 
 
‘Die sprak…’ – eerste keer mannen, tweede keer allen: 
 
Die sprak er zij licht, 
die zag dat het goed was. 
Die nooit laat varen het werk van zijn handen. 
 

(t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 
  

allen gaan zitten 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met: 
 
Kyrie, Kyrie, Kyrie e-lei-son  

(Jan Pasveer) 
 
… gebedsstilte, die overgaat in het… 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Veertig dagen nog tot Pasen’ 
(t. Marijke de Bruijne, m. Peter Rippen; uit ‘als de 
graankorrel sterft…’) 
 
 
1.Veertig dagen nog tot Pasen, 
tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen 
kou en duister doen verjagen 
en het leven op zal staan. 
 
2.Veertig weken duurt het groeien 
van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder 
tot het klaar is om te komen, 
volheid is en nieuw begin. 

 
3.Veertig jaren van een leven 
zijn naar mensenmaat een tijd 
wat met moeite werd verkregen 
daardoor worden mensen vrij. 
 
4.Veertig dagen nog tot Pasen 
soms een tocht door de woestijn 
om te leren en te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met pasen klaar te zijn. 
 
 de heilige Schrift 
 
Gesprek met de kinderen over de liturgische vormgeving; 
daarna mogen ze naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Genesis 2,15 – 3,9 
 
Lied: ‘O Heer, verberg u niet voor mij’: lied 944, 1+2 
 
Evangelielezing: Matteüs 4,1-11 
 
Acclamatie: ‘Stel je vertrouwen op God alleen’: lied 62c - 
tweemaal 
 
Overweging 
 
Muziek 
Lied: ‘O Heer, verberg u niet voor mij’: lied 944, 3+4 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen Open mij … (Job de Bruijn) 
 
Open mij met mijn licht en mijn donker. 
 
allen 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. 

 
Slotlied: ‘Ga met ons mee op onze wegen’ (t. Henk 



Jongerius, m. Chris van Bruggen; Zangen van zoeken en 
zien, 32)  staande 
 
1. Ga met ons mee op onze wegen 
Wees met uw volk in de woestijn. 
Schuil in een wolk, wees half verzwegen. 
Toon dat Gij onze kracht wilt zijn. 
 
2. Schenk ons een woord als wij U roepen. 
Wees ons een licht op onze weg. 
Wil ons niet eindeloos beproeven. 
Toon dat het waar is wat Gij zegt. 
 
3. Ga voor ons uit in nacht en duister. 
Wek in ons hoop voor elke dag. 
Maak U niet waar in macht en luister 
maar in een mens die op ons wacht. 
Zegen 
 
allen: vers 4 van ‘ga met ons mee…’: 
 
4. Schenk ons het brood om van te leven. 
Toon ons de Mens die op U bouwt 
en onze kracht wordt tot vergeven: 
Naam die ons duurzaam gaande houdt. 

allen gaan zitten 
Muziek 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en bij de bar. Blijft u niet bij de koffietafel staan? De koffie 
mag overal in de kerkzaal en door het hele gebouw 
worden opgedronken. Laten we erop blijven letten dat we 
elkaar de ruimte geven. 
 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderling van dienst: Dora den Hartog 
2e ambtsdrager: Quirina Schipper 
Kinderdienst: Anne van Wilgenburg 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Ineke Aukema 
Beeld: Harmen Lanser 
Geluid: Fokke van der Veer 
Koffiedienst: Yvonne de Gier en Alice Bernhard 
 
Mer informatie over de kaart vindt u in de nieuwsbrief. 
 
De collectes zijn bestemd voor Stichting Voorkom en 
Onderhoud gebouw . Bijdragen van de kinderen zijn 
bestemd voor Grace Home. 
 
Uitgebreide informatie over de collectes vindt  u in de 
Rondom. 
 


