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Orgelspel 
 

Aansteken van de kaars 
 
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.  
 
       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. 

Groet 
 

Stilte en gebed 
 
Zingen: Lied 848: 1, 2, 3 en 4 

Al wat een mens te kennen zoekt 
    aan waarheid en aan zin: 
    het ligt verhuld in uw geheim 
    dat eind is en begin. 



Geen mensenoog heeft dat gezien, 
    geen oor heeft het gehoord; 

    het wordt ternauwernood vermoed 
    en aarzelend verwoord. 
 
    De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
    van harte, met verstand – 
    doet Gij uw wereld ondergaan 
    als maaksel van uw hand. 

 
Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
Leer ons te luist’ren naar de Geest 
die doven horen doet. 

 
Lezing Lukas 4: 1-13 

 
Zingen: Lied 542 
 

God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis:  
‘Verlaat wat gij bezit en ga  
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 
Het volk van God was veertig jaar 
 – een mensenleven lang –  
op weg naar het beloofde land,  
het land van Kanaän. 

 

Heer, geef ons moed en doe ons gaan  
uw weg door de woestijn  
en laat uw Zoon een laaiend vuur,  
een nieuwe Mozes zijn. 

 

Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heil’ge Geest,  
God, die al voor de eerste mens  
belofte zijt geweest. 

 
Lezing Exodus 4: 18-31  

 
Zingen: Lied 447:1 en 3 
 

Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 

En een smidse van 't huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een  

zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eind’lijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 

 
Overdenking 

 
Muziek 

 
Voorbeden  

 
Slotlied 802: 1, 4, 5 en 6   

Door de wereld gaat een woord 
 en het drijft de mensen voort: 
 "Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land, dat Ik u wijs." 
 

           refrein:   Here God, wij zijn vervreemden  
   door te luist' ren naar uw stem. 
   Breng ons saam met uw ontheemden 
   naar het nieuw Jeruzalem. 
 

Door de wereld klinkt een lied 
 tegen angsten en verdriet, 
 tegen onrecht, tegen dwang 
 richten pelgrims hun gezang.  

              refrein 
    
   Velen, die de moed begaf 

blijven staan of dwalen af, 
hunkerend naar hun oude land. 
Reisgenoten, grijp hun hand. 
Refrein 
 
Door de wereld gaat een woord  

 en het drijft de mensen voort:  
 "Breek uw tent op, ga op reis 
 naar het land, dat Ik u wijs."  

              refrein 
 
Zegen  

 
Doven van de kaars 

 


