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Van harte welkom in de kerk 
Deze 1e zondag van de Veertigdagentijd draagt de naam “Invocabit” 
(“Roept Hij mij aan”, woorden uit Psalm 91, de Psalm die we ook met 
elkaar zingen) lezen we verder uit het boek Exodus. Deze keer de 
roeping van Mozes in de woestijn (Exodus 3: 1-15). Bij deze zondag 
hoort ook het Evangelie volgens Matteüs 4: 1-11 (Jezus in de woestijn), 
misschien iets om thuis te lezen. In deze dienst vieren we samen de 
Maaltijd van de Heer. We hopen op een fijne viering met elkaar. 
 
Bij de liturgische schikking 
Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons en doel nodig. 
Het hebben van een ‘stip’ op de horizon helpt. Een stip die ons herinnert 
aan het ‘waarom’, zodat we in beweging komen. De stip in het raamwerk 
is geen ingevulde ruimte, maar een open ruimte. De ruimte rondom de 
open ruimte is ingevuld met een weefsel van takken.  
De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn 
om in beweging te komen, een iedere op zij of haar eigen manier. 
 

Exodus 3: 1-15 God roept Mozes om hem het volk van Jakob te 
bevrijden. Mattheüs 4: 1-11 Jezus in de woestijn. Jezus voelt zich 
gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van 
woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de 
stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen 
(biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen door 3 grote 
onbeschreven bladeren. 
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef gesteld werd, 
is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. 
Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet 
van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan 
voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind 
staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur opvallend is. Durf 
dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.  
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Henk Makkinga 
organist: Klaas Jan Tigelaar  

ouderling: Charlotte Zwolsman 
diaken: Marieke Klein en Bert Oosterloo 

lector: Tijmen Bodegraven 
collectanten: Hetty Snippe en Herbert Rougoor 

koster: Ineke van der Meulen  
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Sonate IV, Ggr, Philippus Pool (1709-1795) 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroetingen mededelingen (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen,  
- Wij zingen daarbij: Lied 458 (3x) (Zuivere vlam, verdrijf met je licht)  
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Wij gaan staan 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
 
o.  Eeuwige, onze God, 
     wij die U nooit hebben gezien,  
g.  ZIE ONS HIER STAAN. 
o.  Uw Naam is dat Gij mensen helpt,  
g.  WEES ONZE HULP. 
o.  en dat Gij ons bij name kent,  
g.  LEER ONS U KENNEN. 
o.  Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,  
g.  WEES HIER AANWEZIG.  
     AMEN. 
  

Lied 91: 1 en 7 (Heil hem wien God een plaats bereidt) 
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7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 

 

Vredegroet 
v. De vrede van de Heer is met u 
g. OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 

Smeekgebed en Kyrie (in de Veertigdagentijd zingen wij geen Gloria) 
v. …… daarom bidden wij:    
we zingen dan Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 (Wij zoeken hier uw aangezicht) 
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2 Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

  

3 Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

  

4 Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 

  

5 Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 

 
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v. ……zo bidden wij allen:  Lied 327 (1e x voorganger, 2e x allen)  
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Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 
 
1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, 
de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij 
het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2Daar 
verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een 
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch 
niet door het vuur werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet 
verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij 
bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij 
hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 
5‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, 
want de grond waarop je staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de 
God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes 
bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 
7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan 
toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik 
weet hoe ze lijden. 8Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van 
de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en 
uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, 
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, 
Chiwwieten en Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is tot 
mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, 
de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. 
En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit 
Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ 
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg 
dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat 
is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14Toen 
antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de 
Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei 
hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God 
van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God 
van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die 
naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”  
 
l. Woord van de Heer 
g. WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 792: 1 en 3  (Kom, God, en schrijf uw eigen naam) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Verlaat niet, wat uw hand begon, 
o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 

 
Uitleg en overdenking 
 

Stilte 
 

Orgelspel: Gavotte, Franz Anton Maichelbeck (1702-1750) 
 
Lied 536: 1 en 4 (Alles wat over ons geschreven is) 
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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. 

 
MAALTIJD VAN DE HEER  
 

v. Als teken van zijn liefde 
 voor allen die Hem zoeken, 
 nodigt de Heer, die gezegd heeft: 

“Ik ben het brood uit de hemel” 
ons aan zijn maaltijd. 

 Want zalig die hongeren en dorsten  
 naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 
 

Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk; de derde collecte is 
bestemd voor Veertigdagentijdproject: World Servants Ecuador. 
Iemand van de World Servants Ecuador zal kort een toelichting geven 
bij de derde collecte. 
 
Tijdens de collecte worden brood en wijn op de Tafel gezet. 
 
Orgelspel tijdens de collecte: Pastorella, Johann Xaver Nauss 
(1690-1764) 
 
Voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Lofprijzing 
 

v.  De Heer zal bij u zijn! 
g.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 
v.  Verhef uw hart! 
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g.  WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER. 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God! 
g.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 
 

v. U komt onze dank toe……. 
    ……en eren wij U als wij U toezingen: 
 

Lied 405: 1 en 4  (Heilig, heilig, heilig) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inzettingswoorden 
 

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 

4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
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Vredegroet 
 

v De vrede van de Heer zij altijd met u. 
g. ZIJN VREDE ZIJ OOK MET U. 
v. Wensen wij ook elkaar vrede. 
 

Gemeenschap van brood en wijn 
 

Bij de bekers met wijn is de laatste beker met druivensap. 
Degenen die in het vak aan rechterkant van het liturgisch centrum zitten 
komen het eerst naar voren, gevolgd door het middenvak. 
Wie niet in staat is naar voren te komen, maar wel aan de Maaltijd van 
de Heer wil deelnemen, kan brood en wijn op zijn of haar zitplaats 
ontvangen. Wilt u dat voor de dienst even aangeven aan de ouderling 
van dienst. 
 
Tijdens gemeenschap van brood en wijn orgelspel:  
Ciacona, Johann Bernard Bach (1676-1749) 
 
Dankzegging 
 

v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven.. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT.  

AMEN. 
       Wij gaan staan 
 

Slotlied 538 (Een mens te zijn op aarde) 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen Gezongen Lied 430 
 

v.:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
  zegene ons de grote naam! 
 

Refrein allen: (2x)  

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. 

    

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. 
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Bij de bekers met wijn is de laatste beker met druivensap. 
Degenen die in het vak aan rechterkant van het liturgisch centrum zitten 
komen het eerst naar voren, gevolgd door het middenvak. 
Wie niet in staat is naar voren te komen, maar wel aan de Maaltijd van 
de Heer wil deelnemen, kan brood en wijn op zijn of haar zitplaats 
ontvangen. Wilt u dat voor de dienst even aangeven aan de ouderling 
van dienst. 
 
Tijdens gemeenschap van brood en wijn orgelspel:  
Ciacona, Johann Bernard Bach (1676-1749) 
 
Dankzegging 
 

v.  U danken wij, Heer onze God, 
 voor uw goede gaven.. 
a. WIJ DANKEN U 
 DAT U ONS LEVEN VOEDT.  

AMEN. 
       Wij gaan staan 
 

Slotlied 538 (Een mens te zijn op aarde) 
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UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzending 
 
Zegen Gezongen Lied 430 
 

v.:  Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
  zegene ons de grote naam! 
 

Refrein allen: (2x)  

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. 

    

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. 
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v.:  Het licht van de Gods ogen gaat over u op! 
  De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 
 
Refrein allen: (2x) 
 
 
 
Orgelspel Fuga in C, Johann Pachelbel (1653-1706) 
 
 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee en 
limonade klaar. Welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


