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VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 91a    (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Als opmaat voor het kyrie: LB 547: 2
Kyriegebed met na ‘zo bidden wij’: het kyrie van LB 547

SCHRIFT

Gebed afgesloten met LB 333

Lezing OT: Exodus 3: 1-18

Lied: LB 319: 1 en 2

Evangelielezing: 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. Nu kwam de
beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel
dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten
antwoord: ‘Er staat geschreven: “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 en zette hem op het
hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God
bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “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 voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen
hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw
God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en met-
een kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Lied: LB 319: 5 en 7

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 934 (in canon)

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

AFSLUITING

Slotlied: LB 538: 2, 3 en 4   (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgelspel

Koffie, thee of limonade in de kring



Leid ons niet in verzoeking

Leid ons niet in verzoeking, Heer:
niet de woestijn, de stilte in
van zand en stenen zonder zin
en weten zonder ommekeer.

Leid ons niet in verzoeking, Heer:
niet in de honger naar bezit,
naar ook nog daar en ook nog dit,
naar altijd verder, altijd meer.

Leid ons niet in verzoeking, Heer:
niet in de blinde waan van macht,
van leven op zichzelf bedacht,
van eigen glorie, eigen eer.

Leid ons niet in verzoeking, Heer:
niet in de trots die u verlaagt
en van de eerste plaats verjaagt,
maar stuur uw engel van weleer,

ja, stuur uw engel, telkens weer
als ons het duivels woord verleidt
naar buiten uw voorzienigheid.
Verlos ons van de kwade, Heer.

Michel van der Plas
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