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OM MEE TE BEGINNEN 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 216 
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Stil gebed    
Bemoediging en Groet 

Inleiding 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 266 
1. Die ons schiep, 
en ook nu nog 
– als hier de nacht ons 
overmant – 
houdt in de holte 
van uw hand, 

2. die ons zoekt 
in het duister, 
die ons de dag hebt 
toegezegd, 
spreek in de stilte 
tot uw knecht. 

3. Die ons hoedt 
in uw schaduw, 
onder uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot 
leven wekt, 

4. ken ons hart, 
zo onrustig, 
vol van zichzelf is 
het verblind, 
totdat het rust in 
U weer vindt. 

5. Kom tot ons 
als de morgen. 
Ga over ons op 
als het licht. 
Zegen ons met uw 
aangezicht 



DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag 

Moment met de kinderen 
Projectlied  Wie zeg jij dat Ik ben 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  

Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 

Veertig dagen vragen, 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 

U bent de levende Heer, 
Sterker dan de wind, 
Vergeeft onze zonden, 
En roept ieder kind. 
Het levende brood, 
Genoeg voor iedereen, 
U blijft met ons meegaan, 
Staat altijd om ons heen.  

Kinderen gaan naar Kinderkerk 

Lezen   lector: Rien Oostveen 
   Genesis 2: 15 - 3: 9 
De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te 
waken. Hij legde hem het volgende verbod op: ‘Van alle bomen in de tuin mag je 
eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, 
zul je onherroepelijk sterven.’ 
De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem ma-
ken die bij hem past.’ Toen vormde Hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vo-
gels, en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven: zoals 
hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, 
aan alle vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet 
de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een 
van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats. Uit de rib die Hij bij de 
mens had weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw en Hij bracht haar bij de 
mens. 2Toen riep de mens uit: 
‘Dit is ze! 
Mijn eigen gebeente, 
mijn eigen vlees en bloed. 
Vrouw wordt zij genoemd, 
genomen uit een man.’ 
Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn 
vrouw, en zij zullen één lichaam zijn. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar 
ze schaamden zich niet voor elkaar. 



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. ‘Integendeel, 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. Daar-
om 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?’  

   Matteus 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 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, 
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 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 zich 
voor mij neerwerpt 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 meteen kwamen er engelen om Hem te dienen. 

Luisterlied  Eva - Boudewijn de Groot 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

DIENST VAN ANTWOORD 
Zingen  Lied 326: 1, 3, 4 en 6 
1. Van ver, van oudsher aangereikt, 
een woord dat toch niet van ons wijkt, 
nabij en nieuw ons aangedaan, 
weer vlees geworden, opgestaan! 

3. Dit woord blijft leven in een lied. 
Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

4. Dit lied dat onze nacht verstoort 
wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

6. O woord, zolang ons toegedaan, 
zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en oppas 



Aankondiging collecte  

OM MEE TE GAAN 
Slotlied   Lied 612 
1. Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen, 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam. 

2. Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen 
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade, 
het donker al voorbij. 

3. Getekend voor ons leven 
als kind'ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen, 
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op adem 
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde 
hier met uw eigen naam! 

Wegzending en zegen Zingen !3x Amen’ 


