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Organist: Gerben Rorije 
 
 

 Orgelspel 
 
 Welkom en aansteken van de kaars 
 
 Lied 536 (staande) 

 cantorij:   1 Alles wat over ons geschreven is 
         gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
         de tien geboden en de veertig slagen, 
         dit hele leven dat geen leven is. 
 
 allen:  2 De schepping die voor ons gesloten was 
  ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
  O zoon van David, wees met ons bewogen, 
  het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
 cantorij:  3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
  zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
  Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
  Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
 allen:  4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
  Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
  Ons is een loflied in de mond gegeven, 
  sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
 Groet en inleiding 
 
 Als gebed: lied 51 uit Het liefste lied van overzee II (Sytze de Vries 

 
  2 Niets lijkt een leven waard.  
  Wat telt is winst, is macht,  
  al heeft uw liefde totterdood  
  ons tot elkaar gebracht. 
 



3 Zo veel ligt er in puin,   5 En zelf verscheurd, verward,  
de mensen zwaar verwond, -  gesloten, uitgeleefd, -  

u toonde ons hoe al die pijn  het is uw liefde die ons heelt,  
kan worden tot een bron.   een nieuwe zin hergeeft.  
 
4 Ook onze liefde brak,   6 Kom, Geest, en maak ons nieuw,  
vrienden zijn heengegaan.  adem in ons de kracht  
Uw leven en uw sterven toont  die liefde zoekt en hoop verwekt  
dat liefde op kan staan.   tot alles is volbracht. 

 
 
 Lezing: Genesis 2:15 – 3:9 
 
 Lied 538 
 

3 Een mens te zijn op aarde 2 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd,  in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden, is komen uit het water 
de vrede en de strijd,  en staan in de woestijn, 
de dagen en de nachten,  geen god onder de goden, 
de honger en de dorst,  geen engel en geen dier, 
de vragen en de angsten,  een levende, een dode, 
de kommer en de koorts.  een mens in wind en vuur. 
 

 Lezing: Mattheus 4: 1-11 
 
 Lied 538 
 

1 Een mens te zijn op aarde 4 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd,  in deze wereldtijd, 
is leven van genade  dat is de Geest aanvaarden 
buiten de eeuwigheid,  die naar het leven leidt: 
is leven van de woorden  de mensen niet verlaten, 
die opgeschreven staan  Gods woord zijn toegedaan, 
en net als Jezus worden  dat is op deze aarde 
die ’t ons heeft voorgedaan. de duivel wederstaan. 

 
 Gedicht Het paradijs (Ingmar Heytze) 
 
 Overdenking 
 
 Orgelspel 
 
 Voorbeden – stil gebed –Aramees Onze Vader 
 
 
 
 
 

 Lied 542 (staande) 

  2 Het volk van God was veertig jaar, 
  een mensenleven lang- 
  op weg naar het beloofde land, 
  het land van Kanaän. 
 
  3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
  uw weg door de woestijn 
  en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
  een nieuwe Mozes zijn. 
 
  4 Eer aan de Vader en de Zoon 
  en aan de heilige Geest, 
  God, die al voor de eerste mens 
  belofte zijt geweest. 

 
 Zegen  
 
 Doven kaars 
 
 Collecte bij de uitgang 
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