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Welkom in de kerk op deze 1e zondag van de Veertigdagentijd. 
Een tijd van bezinning als voorbereiding op Pasen, op een nieuw 
begin. In deze Veertigdagentijd zetten we stappen op weg naar dat 
nieuwe begin. En we volgen de weg die Jezus ging. Vandaag horen 
we over de beproeving in de woestijn, met indringende vragen van 
de diabolos, de door-elkaar-gooier, de tegenwerper. En spannend is 
wat Jezus op die vragen gaat antwoorden. 
 

Bij de orde van dienst 
Met deze 1e zondag van de Veertigdagentijd, de tijd van ingetogen-
heid en inkeer, is de orde van dienst ook aangepast. Zo zal na de 
lezingen de lector in het vervolg afsluiten met de woorden: “Woord 
van de Heer”, waarop wij antwoorden met: “Wij danken God”. Ook is 
de plaats van de vredegroet verplaatst. Nu volgt het direct na het 
openingslied. Wilt u daarom na het openingslied nog even blijven 
staan, en na de vredegroet pas gaan zitten. 
U las het al in de column (van Henk Makkinga) in Ontmoeting: de tijd 
voor Pasen is er een van soberheid. Het gloria verdwijnt uit de 
liturgie, van oudsher verdwenen alle bloemen van het altaar, en het 
orgel werd alleen ingezet voor de gemeentezang. Bij ons zal het 
orgel wel klinken, ook als solo-instrument, maar de muziek zal 
ingetogener zijn. In deze tijd van soberheid passen niet hele 
uitbundige en luide registraties.  
Wellicht kan deze bescheidenheid, ook van het orgel, u ook 
uitnodigen om voor de dienst al wat stiller te worden. Of om nog 
eens even te blijven zitten na de dienst. Rennend uit de waan van de 
dag mogen we hier tot rust komen en in rust nog even blijven. René 
Diekstra schreef in een column: “we zijn slechts verzamelaars van 
indrukken, in plaats van verwerkers ervan’. Juist in de Veertigdagen-
tijd worden we uitgedaagd om eens wat langer bij de zaken stil te 
staan. Mijmert u mee? 
 
 
In deze dienst: 

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Anja Jongenburger 
diaken: Lineke Flokstra 

lector: Dick Bresser 
collectanten: Huib Jongenburger, Hetty Snippe  

kosters: Anneke en Bert van der Haar 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Passacaglia, D. Buxtehude 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting 
-  Aansteken van de kaarsen  
- Op het orgel wordt gespeeld Lied 538 (Een mens te zijn op 

aarde) 
  
  Wij gaan staan 
 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 
o. Wees hier aanwezig, 
g. GOD VAN DE MACHTEN  

LICHT IN ONS MIDDEN. 
o. Wees onze Heiland, 
 wees hier aanwezig, 
g. DAT WIJ HERLEVEN. 
 AMEN. 
 
Lied/Psalm 91: 1 en 5 (Heil hem wien God een plaats bereidt)  
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5 Maar gij moogt schuilen bij de Heer, 
geen kwaad bedreigt uw woning: 
gij hebt tot schild en tegenweer 
de allerhoogste koning. 
Hij gaf zijn engelen bevel 
dat u geen ding zou schaden; 
zij zullen u naar Gods bestel 
behoeden op uw paden. 

 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 
 
  Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrië 
 
v. ……  
 daarom bidden wij: Lied 301k (Kyrie eleison), afwisselend 
              voorganger - gemeente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als lied voor de 40dagentijd, en als inleiding op de lezingen zingen 
wij: “Wij gaan op reis langs de weg van verlangen. Ga met ons 
mee langs de beelden van hoop.”  
We zingen het refrein, vers 1 en daarna weer het refrein. 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
v. …zo bidden wij allen: Lied 336 
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v. Open ons en raak ons aan. 
g. OPEN ONS EN RAAK ONS AAN. 
 
Inleiding op de lezingen 
 
Schriftlezing: Deuteronomium 5: 6-21 
6‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft 
bevrijd. 
7Vereer naast mij geen andere goden. 
8Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in 
de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het 
water onder de aarde. 9Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze 
niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. 
Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het 
derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 10maar als ze 
mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in 
het duizendste geslacht. 
11Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam 
misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 
12Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft 
geboden; het is een heilige dag. 13Zes dagen lang kunt u werken en 
al uw arbeid verrichten, 14maar de zevende dag is een rustdag, die 
gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt 
voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, 
voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor 
vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin 
moeten evengoed rusten als u. 15Bedenk dat u zelf slaaf was in 
Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven 
arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden. 
16Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw 
God, u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en 
met voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 
17Pleeg geen moord. 
18Pleeg geen overspel. 
19Steel niet. 
20Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
21Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw 
oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn 
rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 
 

Lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5 (Wie oren om te horen heeft) 
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2 Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

3 – Bied uw naast' de help'nde hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 

4 De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord, 
God heeft 't tot ons gesproken. 

5 De liefde spreekt haar eigen taal, 
al' kwa' bedekt zij duizendmaal – 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
maar blijv' in ons de liefde. 

 
Schriftlezing: het Evangelie volgens Lucas 4: 1-14a 
1-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en 
geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, 
waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij 
niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote 
honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, 
beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus 
antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood 
alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en 
liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld 
zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en 
ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover 
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beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in aanbidding voor mij 
neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er 
staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 
hem.”’ 9De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het 
hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon 
van God bent, spring dan naar beneden. 10Want er staat 
geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te 
waken.”11En ook: “Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw 
voet niet zult stoten aan een steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is 
gezegd: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 13Toen de duivel 
Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een 
tijd bij hem vandaan. 14Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug 
naar Galilea. 
 

l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
 

Lied 539: 1, 2, 3, 4 en 5 (Jezus, diep in de woestijn) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 
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Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel 
 

Lied 538: 1, 2, 3 en 4 (Een mens te zijn op aarde) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 

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. 
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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. 

 
Dank en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen 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 door de ouderling van dienst 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk. De derde collecte 
is bestemd voor het 40dagenproject van Kerk in Actie, vandaag 
vragen we aandacht voor  een nieuw begin voor de kerk op Cuba. 
 

Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott (Lied 898) D. Buxtehude 
(‘Jezus Christus is 't, de Heer van 't heelal, die overwinnen zal,  
 God zelf staat ons terzijde.’) 
 
  Wij gaan staan 
 
Slotlied 418: 1 en 2 (God, schenk ons de kracht) 
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2 Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 
 
UITZENDING EN ZEGEN 
v. ……. 
g. Amen, amen, amen (gezongen) 
 

gevolgd door een door allen vierstemmig gezongen Lied 416: 1 en 4 
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4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Orgelspel: Komm Herr, segne uns (God, schenk ons de kracht),  

     M. Schopen 
 

Achterin de kerk staan koffie, thee en limonade klaar. Welkom! 
 

Bij de liturgische bloemschikking    
 

Een nieuw begin 
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw 
begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuw begin 
kunnen maken. Als uitgangspunt van de schikking is het getal 8 
genomen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin, een 
overgang van wat oud is naar iets nieuws. Op de achtste dag begint 
een nieuwe week (na 7 dagen), het wordt ook wel opstandingsdag 
genoemd. In de schikking staan 8 flesjes bekleedt met rietstengels 
en in de flesjes zit water. Riet staat symbool voor buigzaamheid/ 
meebewegen, het water voor nieuw leven. De flesjes staan vandaag 
in een cirkel, symbool voor de aarde. Klimop staat symbool voor 
trouw. 
Aan de beproeving in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. 
Lucas benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus 
met het volk. In het geslachtsregister dat hierop volgt blijkt dat Jezus 
in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon 
van God). Twee lijnen die hun vervolg krijgen in de verzoeking in de 
woestijn: solidariteit met het volk. Als nieuwe Adam houdt Jezus 
stand wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een veelbelovend 
nieuw begin, als geliefde zoon en nieuwe Adam. 

 

‘Steeds weer anders 
Zo vertrouwd 
als Hij mij is, 
zo vreemd 
blijft Hij mij, 
ik volg Hem 
maar volgen 

kan ik Hem niet.’ 
In de kring verbonden 
door ranken van trouw 
voor een nieuw begin. 


