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Liturgie van de 

Morgendienst 
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Op 

Zondag Gedenk 

2e Zondag van de Veertigdagen 
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Liturgische kleur: Paars 

Denk aan uw barmhartigheid, Heer,  
aan uw liefde door de eeuwen heen,  

God, verlos Israël, verlos het van al zijn 
angsten 

Psalm 25: 6, 22 

 
 

Voorganger: Ds. A.M. van de Wetering uit Epe 
 

Organist:  dhr. H. van der Geer 
  

 
 

Collectes: 
      Diaconie 

Kerk 
Wereldgebedsdag 2 

 

 

 
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust 
voor te bereiden op de dienst. 

 
Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst 
  
We zingen staande het intochtslied: Lied 
62: 1 en 5 
 
1. 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
5. 
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 

ORDE VAN DIENST 
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Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
(wij gaan zitten)  
 
Gebed 
 
Woord van genade: Psalm 25: 8-10 
8
 Goed en rechtvaardig is de HEER: 

Hij wijst zondaars de weg, 
9
 wie nederig zijn leidt Hij in het rechte 

spoor, Hij leert hun zijn paden te gaan. 
10

 Liefde en trouw zijn de weg van de 
HEER voor wie de wetten van zijn verbond 
onderhouden. 
 
Wij zingen Heer, u bent mijn leven 
(Hemelhoog 479) 1,2,3 en 4 
 
1. 
Heer, U bent mijn leven, 
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de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg 
de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad 
de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, 
zolang als ik besta. 
Ik zou niet meer vrezen, 
want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
2. 
’k Geloof in U, Heer Jezus, 
geboren uit de maagd, 
eeuw’ge Zoon van God, 
die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, 
leeft nu onder ons 
en met God de Vader 
en verenigt met uw volk. 
Tot de dag gekomen is 
van uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
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3. 
Heer, U bent mijn kracht, 
de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, 
de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven 
zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, 
want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, 
heeft U mij bevrijd. 
En in uw vergeving leef ik nu. 
 
4. 
Vader van het leven, 
ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, 
wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, 
Geest van liefd’ en kracht, 
U die via duizend wegen 
ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, 
zendt U ons weer uit, 
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om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 
Kinderlied en 40-dagen project 
 
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. 
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Het levende brood  
Genoeg voor ieder een. 
U blijft met ons mee gaan,  
Staat altijd om ons heen. 

 
(de kinderen gaan naar hun nevendienst 
en nemen het licht mee) 

 
Lezing: Matteüs 4: 1-11 
1
 Daarna werd Jezus door de Geest mee-

gevoerd naar de woestijn om door de dui-
vel op de proef gesteld te worden. 

2
 Nadat 

Hij veertig dagen en veertig nachten had 
gevast, had Hij grote honger. 

3
 Toen kwam 

de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U 
de Zoon van God bent, beveel die stenen 
dan in broden te veranderen.’ 

4
 Maar Jezus 

gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschre-
ven: “De mens leeft niet van brood alleen, 
maar van ieder woord dat klinkt uit de 
mond van God.”’ 

5
 Vervolgens nam de dui-

vel Hem mee naar de heilige stad, zette 
Hem op het hoogste punt van de tempel 
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en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God 
bent, spring dan naar beneden. Want er 
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staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij op-
dracht geven om U op hun handen te dra-
gen, zodat U uw voet niet zult stoten aan 
een steen.”’ 

7
 Jezus antwoordde: ‘Er staat 

ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, 
niet op de proef.”’ 

8
 De duivel nam Hem 

opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. 
Hij toonde Hem alle koninkrijken van de 
wereld in al hun pracht 

9 
en zei: ‘Dit alles 

zal ik U geven als U zich voor mij neer-
werpt en mij aanbidt.’ 

10 
Daarop zei Jezus 

tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, 
vereer alleen Hem.”’ 

11
 Daarna liet de dui-

vel Hem met rust, en meteen kwamen er 
engelen om Hem te dienen. 

 
Wij zingen Lied 538 (alle verzen) 

 
1. 
Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
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die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
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. 
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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. 

 
Lezing:  Hebreeën 12 : 1-4 
1
 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen 

omringd zijn, moeten ook wij elke last van 
ons afwerpen, evenals de zonde waarin 
we steeds weer verstrikt raken, en vastbe-
raden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 

2
 

Laten we daarbij de blik gericht houden op 
Jezus, de grondlegger en voltooier van ons 
geloof: met de vreugde voor ogen die voor 
Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis 
verdragen en de schande ervan aanvaard, 
en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de 
rechterzijde van de troon van God. 

3
 Laat 

tot u doordringen hoe Hij standhield toen 
de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, 
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opdat u niet de moed verliest en het op-
geeft. 

4
 U hebt in uw strijd tegen de zonde 

uw leven nog niet op het spel gezet.  
 

Verkondiging 
 
Wij zingen Lied 345: 1,2 en 3 
 
1. 
Gij hebt uw woord gegeven 
nog voor ik U iets vroeg, 
dat is voor heel mijn leven, 
ja voor de dood genoeg. 
Uw woord is daad, o Vader, 
werd brood in de woestijn, 
werd mens en is mij nader 
dan wie mijn naasten zijn. 
 
2. 
Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag, 
geef dat met heel mijn leven 
ik daarvoor instaan mag, 
dat ik het in mijn daden 
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waarmaak aan iedereen. 
Maak zichtbaar uw genade 
door mij en om mij heen. 
 
3. 
God, die uw woord gegeven, 
uw Zoon gezonden hebt 
en naar zijn beeld het leven 
van wie U kent herschept, – 
wees door uw Geest met allen 
die hebben ja gezegd, 
dat zij die staan niet vallen. 
Maak Gij ons trouw en echt. 

 
Gebeden 
 
Aandacht voor de collecte 
(de kinderen komen terug uit hun neven-
dienst) 
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Wij zingen staande het slotlied: Lied 835: 1 
en 4 

 
1. 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
4. 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 

 
Zegen en gezongen amen 

 
0-0-0-0-0 
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Mededelingen: 
----------- 
Vanavond is er om 19:00 uur een dienst, 
die in het teken zal staan van  
Wereldgebedsdag. In deze dienst gaat  
Ds. Boersma – Prins voor. 
---------- 
Aankomende woensdag, Biddag voor  
Gewas en Arbeid, is er om 19:30 uur een 
viering, waarin Ds. Boersma – Prins zal 
voorgaan. 
----------- 
Volgende week zondag, 12 maart 2023, is 
er om 9:30 uur een dienst, waarin  
Ds. Koning uit Putten zal voorgaan. 
 
Na de dienst is er koffiedrinken. 
----------- 
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