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Moment van verstilling 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: lied 536 vers 1 en 4 –  

  Alles wat over ons geschreven is     (staande) 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 
    Amen. 
 
v. Genade, licht en vrede, met u, met jou.  

a. Wij danken God.  
 
v. Heer onze God… 
    …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen.                                 (we gaan weer zitten) 
 
Zingen: lied 91 vers 1 en 7 –  
             Heil hem wien God een plaats bereidt   
 
Gebed om ontferming 

Tijdens dit gebed zingen we enkele keren: lied 301e –  
                                                               Kyrie eleison 

 
Zingen: lied 1009 vers 2 en 3 – Doe onze ogen stralen 
 
Gebed van de zondag 
 
De kinderen in het midden 
 
Zingen: Naar het beloofde land  

       (Zitten of opstaan deel 4 nr. 10) 
 



 
de kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing: Exodus 3 vers 1 - 12 
Zingen: lied 319 vers 1, 2, 5, 6 en 7 –  
             Alles wat er staat geschreven 
 

Lezing: Mattheüs 4 vers 1 - 11  
Zingen: lied 538 vers 2 en 4 – Een mens te zijn op aarde  

     
Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte 
 
Zingen: lied 542 vers 1, 2, 3 en 4 –  
             God roept de mens op weg te gaan  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Inzameling van de gaven – de kinderen komen terug  
 
Gebed over de gaven,  
dat we samen afsluiten met het Onze Vader 
 
Slotlied: lied 864 vers 2 en 5 – God heeft u uitverkoren (staande) 
 
Uitzending en zegen 
 gezongen: Amen, amen, amen!  

 

 
 



Tekst bij de symbolische bloemschikking: 
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd 
gesteld, 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 heel opvallend is. Durf dat, laat je niet 
afleiden. Dien het léven. 
 
 
 
 


