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Opgang 
- Klokken luiden 
- Orgelpreludium over Psalm 91 
- Welkom door de ambtsdrager van dienst 
 
Intrede 

(allen gaan staan) 
 
- Stil gebed 
 
- Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G: Schepper van leven tegen de dood. 
 
- Gebed van toenadering 

V: Wees ook hier aanwezig, 
 Geest van leven, levende God. 
G: Bevrijder van slaven. 
V: Wees ook hier aanwezig, 
 Geest van leven, levende God, 
G: Bevrijder van geweld en verdrukking. 
V: Maak ons open en ontvankelijk 
 voor het goede en bevrijdende  
 dat ons wordt voorgeleefd in de verhalen  

die we horen: 
G: De weg naar een wereld die goed is. 
V: Houd ons voor ogen Jezus, uw Geliefde,  

die heel de weg gegaan is. 
 Die zo geworden is: uw levende woord, 
G: Uw kind van hoop tot op vandaag. 
V: Wees ook hier aanwezig, 
 kom God, in ons midden, 
G: Schepper van leven tegen de dood. 
 AMEN! 

 
- Intochtslied:  Ga met ons mee op onze wegen. 
 t. Henk Jongerius 
 m. Chris van Bruggen 
 

 
 
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. 
 
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) 
 
- Kyriëgebed 
 
- Zingen: Lied 283: 1, 2 en 4 
 
De Heilige Schrift 
 
- Gebed bij de opening van de Schrift  
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
- Schriftlezing:  Genesis: 2:15–3:9 
15God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, 
om die te bewerken en erover te waken.16Hij hield hem 
het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je 
eten,17maar niet van de boom van de kennis van goed 
en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk 
sterven.’ 
18God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens 
alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem 
past.19Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende 
dieren en alle vogels, 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.20De mens 
gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle wilde 
dieren, maar hij vond geen helper die bij hem 
paste.21Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe 
slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam hij een van 



zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met vlees.22Uit 
de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde 
God, de HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de 
mens.23Toen riep de mens uit:‘Eindelijk een gelijk aan 
mij,mijn eigen gebeente,mijn eigen vlees,een die zal 
heten: vrouw,een uit een man gebouwd.’ 
24Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader 
en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één 
van lichaam wordt. 
25Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar 
ze schaamden zich niet voor elkaar. 
31Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, 
gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg 
aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat 
jullie van geen enkele boom in de tuin mogen 
eten?’2‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ 
antwoordde de vrouw,3‘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.’4‘Jullie 
zullen helemaal niet sterven,’ zei de slang.5‘Integendeel, 
God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je 
daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en 
kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 
6De 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.7Toen gingen hun beiden de ogen open en 
merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze 
vijgenbladeren aan elkaar en maakten er 
lendenschorten van. 
8Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte 
van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, 
verborgen zij zich voor hem tussen de bomen.9Maar 
God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 

 
- Zingen: Lied 538 
 
- Schriftlezing:  Matteüs 4:1-11 
1Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de 
woestijn om door de duivel op de proef gesteld te 
worden.2Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had 
gevast, had hij grote honger.3Nu kwam de beproever 
naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, 
beveel dan die stenen in broden te veranderen.’4Maar 
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.”’5Vervolgens nam de 
duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op 
het hoogste punt van de tempel.6Hij 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.”’7Jezus antwoordde: ‘Er 
staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de 

proef.”’8De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een 
zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de 
wereld in al hun pracht9en zei: ‘Dit alles zal ik u geven 
als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’10Daarop zei 
Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 
hem.”’11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen 
kwamen er engelen om voor hem te zorgen. 
 

Lector: Lof zij U, Christus! 
Gem.:  In eeuwigheid. Amen! 
 
- Zingen:  Lied 542 
 
- Uitleg en verkondiging 
 
- Meditatief orgelspel (overgaand in het volgend lied) 

 
- Zingen: Lied 695 
 
Gaven en Gebeden 
 
- Inzameling van de gaven  
  (bussen bij de uitgang of digitaal, zie ook zondagsbrief) 

   
  Rekeningnummer Kerk: 
  NL61 INGB 0000 0188 07 
  Rekeningnummer Diaconie: 
  NL26 INGB 0000 1523 27 

 
- Voorbede, met gezongen responsie 

 
 
- Stilgebed   
 
- Onze Vader 
 
Zending en Zegen 
 
- Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

(allen gaan staan) 
 

- Zingen:  Lied 418 
 
- Zending en Zegenbede  

 
 
- Orgelpostludium over Lied 536 
 


