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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Jesu meine Freude - J.G. Walther (1684-1748) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Aanvangslied LB 91a; 1 en 2 ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen´ 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen.  
 
Zingen LB 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
 
Groet - door de voorganger 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede.  
(We gaan zitten)       
 
Luisterlied cd ‘Veertigdagenlied’ (t: Marijke de Bruijne, m: P. Rippen) 
 



  

Veertigdagenlied 
Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan 
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen 
en het leven op zal staan. 
Veertig dagen, weken, jaren, 
wachten, weten en ervaren 
dat iets nieuws, verandering 
met vreugd’ en moeite samenging. 
        
Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te 
komen, 
volheid is en nieuw begin.  
Refrein 
 
Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen, 
daardoor worden mensen vrij.   
Refrein 
   
Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de 
woestijn, 
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn.   
Refrein 

 
Kyriëgebed gezongen LB 1010: 1, 2 en 3 ‘Geef vrede, Heer, geef 
vrede’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Deut. 5: 6 - 21 
Zingen LB 536; 1 en 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
Evangelielezing Lucas 4: 1 - 13 



  

 
Woorden bij het WOORD 
Waarbij we ook luisteren naar: 
Luisterlied ‘Lied van Christus en de Duivel’ -Stef Bos 
 
Ik sta hier in de open vlakte.                                                        
De nacht die valt en het is koud  
De wind die waait vanuit het noorden  
Ik ben hier en ik wacht op jou  
 
Ik ben alleen en ongewapend  
En ik heb misschien geen schijn van kans  
Maar ik daag je uit te duelleren  
Oog om oog en tand om tand  
 
Je zit al jaren op mijn hielen  
Je volgt mij waar ik ga of sta  
Je blijft onzichtbaar in het donker  
In mijn schaduw altijd klaar om toe te slaan 
 
Maar nu sta ik hier in de open vlakte 
De nacht die valt en het is koud 
De wind die waait vanuit het noorden 
Ik ben hier en ik wacht op jou 
 
Laat je zien kom uit het donker  
Want de volle maan geeft licht  
Bekijk mij met je holle ogen  
En met je marmerbleek gezicht  
Nu is het jij en ik, nu is het jij en ik  
 
Jij hebt me slag na slag verslagen  
Maar je bent nog steeds niet van mij af  
En ik wil me met jou meten  
Kom naar buiten want ik wacht  
 
Ik weet dat alles aan jouw kant staat  



  

De dood, de oorlog en de tijd  
En ik weet dat ik misschien geen schijn van kans maak  
Het is een ongelijke strijd 
 
Maar laat je zien kom uit het donker  
Want de volle maan geeft licht  
En kom bekijk mij met je holle ogen  
En met je marmerbleek gezicht  
Nu is het jij of ik  
 
En ik weet Jij bent een deel van mij  
Zoals het donker en het licht  
Niet van elkaar te scheiden zijn  
Misschien zoek ik naar een evenwicht  
 
Jij en ik. jij en ik. Nu is het jij of ik.  
 
Ik sta hier in een open vlakte…wacht op jou 

Orgelspel Schmücke dich, o liebe Seele - J. Brahms (1833-1897) 

RONDOM DE TAFEL 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Het Nederlandse Rode Kruis  

Een klap. Een stilte. En dan: alles kwijt. Miljoenen mensen worden 
ieder jaar slachtoffer van een natuurramp, gewapend conflict of 
andere humanitaire ramp. Help deze mensen met een donatie aan 
het Rode Kruis. 
Dankzij uw donatie kan het Rode Kruis mensen in nood in binnen- en 
buitenland helpen. Samen herbouwen ze huizen na een aardbeving, 
slaan ze waterputten in tijden van droogte en helpen ze met 
medische zorg in conflictgebieden. Zo zorgt het Rode Kruis ervoor 
dat niemand alleen staat in tijden van nood. 
Beide collectes beveelt de kerkenraad van harte aan. 
 



  

Gedachtenis 
Zingen LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 
Gebeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij gezongen acclamatie LB 368d ‘Houd mij in leven’ 
 
Tafellied LB 390 ‘Het brood in de aarde gevonden’ 
Onze Vader 
 
Brood en wijn  
Dankgebed 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied LB 422 ‘Laat de woorden die we hoorden’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Muziek Praeludium g-Moll (BWV 558) - J.S. Bach (1685-1750) 

-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



  

 

MEDEDELINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
De Heliand 
Lezing ds. Joop Mol in de Dorpskerk te Bathmen. Woensdag 9 maart. 
Aanvang 20 uur.  
De Heliand is een bijzondere bewerking van het Evangelie. Rond het 
jaar 830 moet de dichter van de Heliand zich hebben afgevraagd, 
hoe hij de inhoud van het Evangelie voor de pas bekeerde Saksen 
(onze voorouders) kon verwoorden. 
Over dit oude, boeiende verhaal wordt een inleiding verzorgd, 
voorzien van beelden en tekstfragmenten, die de bedoeling van de 
vertolker toelichten.  
 
 
De bloemengroet gaat naar  
Dhr. Lenderink, Maatboersweg 


