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Welkom  
 

Aansteken van de tafelkaars 
 
Zingen: psalm 91:1 en 2 
 

Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 
 
Inleiding  
 

Moment van stilte 
  

INKEER 
Allen gaan staan 
 
Zingen: psalm 91: 7 en 8 
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Omdat jij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 
 

Ik zal hem redden uit de nood, 
spreekt God, en hem verhogen; 
dat hij Mij toebehoort, zal groot 
verschijnen voor elks ogen. 
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd, 
verlengen, lange jaren, 
en 't heil dat eindeloos verheugt 
in volheid openbaren. 
 

Groet 
V: De Heer zij met u, 
G: Ook met u zij de heer 
 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 

Zingen: lied 272 

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
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Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijd'le wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 
 

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 
Wie 't zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 
 
De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 
vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid. 
 

Kyriëgebed  
 
Zingen: lied 547: 1, 2 en 3 
 

Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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HET WOORD 

1e schriftlezing: Deuteronomium 5: 6 – 21 (uit NBV 21) 
 
Zingen: psalm 81: 3, 5 en 7 

Dit is ingezet als een eeuwig teken 
Jozef tot een wet, toen des Heren hand 
aan Egypteland machtig is gebleken. 
 
Onder lasten zwaar waart gij haast bezweken. 
Groot was het gevaar - Ik vergat u niet, 
in het doodsgebied gaf Ik taal en teken. 
 
Luister, welk bevel Ik u in wil scherpen. 
Hoor Mij, Israël! Laat geen vreemde god, 
laat geen vreemd gebod ooit u onderwerpen! 
 
2e schriftlezing: Lucas 4 :1 tot en met 13 (uit NBV21) 
 
Zingen: lied 538 
 

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

 

 



 6 

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.  
 
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  
 
Verkondiging, 

 

Muziek 
  
Zingen: lied 665: 1, 4 en 5 
 

Om Christus’ wil zijn wij verblijd. 
Hij heeft in alle mens'lijkheid 
- een zoon die naar zijn vader aardt - 
God in het vlees geopenbaard. 
 
Hij is aanwezig in het woord, 
dat wordt gepredikt en gehoord 
in heel de wereld en geloofd, 
en dat ons zegent hoofd voor hoofd. 
 
Om Christus wil zijn wij verblijd, 
die inging in Gods heerlijkheid 
en voor Gods ogen, stralend schoon, 
is wat wij zullen zijn, - de Zoon. 
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Mededelingen 

GAVEN EN GEBEDEN 

Collecte 

Deze is bestemd voor Giro 555:  
Samen in actie voor Oekraïne 
 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied: lied 843 
 

Wat te kiezen, leven, dood,  
afgod geld, genadebrood?  
Alles houden wat ik heb,  
of mij geven, gaandeweg?  
 
Wat mij vasthoudt, wat mij heeft,  
wat mij werft en wat mij leeft, 
is het vele, geld en goed, 
aarden schatten, overvloed.  
 
Die mij vasthoudt, weegt en wikt,  
die mij voedt en mij verkwikt, 
is de Ene, goed is God,  
hemelschat, genadebrood. 
 
Wat te kiezen, leven, dood,  
afgod geld, genadebrood?  
Alles houden wat ik heb, 
of Hem volgen op zijn weg.  
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ZENDING EN ZEGEN 

Zegen 

De gemeente zingt 3x"Amen" 

 

 

Aarde en hemel bestormen 

 
Vanmorgen vond ik 
Vrede,  
lamgeslagen voor mijn 
voeten. 
Gewond, haar vleugels 
verbrand, 
veren met drek 
besmeurd. 
Voorzichtig pakte ik 
haar op 
in het kommetje van 
mijn hand  
 

-durfde haar nauwelijks te aaien -. 
Vrede koerde niet meer. 
 
Toen ik haar snavel  
vlakbij mijn oor hield, 
hoorde ik haar laatste vragen,  
of ik de aarde wil bestormen 
en ook de hemel, 
om de oorlog, 
weer een nieuwe… 

 
Janneke Nijboer, Bermoogst 

 


