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Orgelspel 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zondagspsalm: Psalm 91: 1,2 en 3 
 
Bemoediging en Drempelgebed: 
V.     Onze hulp is in de naam van de Heer 
A.:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.    : Naar u gaat mijn verlangen 
A.    : EN OP U WACHT IK MIJN LEVEN LANG 
V     : Eenvoud en oprechtheid mogen mij bewaren 
A.    : KOM ONS UIT ONZE ANGST BEVRIJDEN 
 
 
Groet: 
V: De HEER zij met u. 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER! 

 
 
 



Bij de schikking. 
 
Kom uit je huis, ga met ons mee, ga mee op weg, wie kom je tegen?  
Je weet niet wat je ziet,  
gelooft ook vaak je oren niet,  
maar gaat vertrouwen op Gods zegen. 
 
Kijk, de woestijn , dit is de plaats waar je jezelf leert kennen: 
wat heb ik nodig, wat doet goed, dan klinken valse stemmen: 
je kunt toch alles, pak eens uit, vergeet toch dat geweten! 
Ik deel niet in dat duivels spel, ik wil van Gods woord eten. 

 
Lied: 275 
 
Kyriegebed, op de aangegeven momenten gedragen met: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lied:   536 
 
Gebed voor het opengaan van de Schriften 
 



Toralezing:  Genesis 3: 1-9 
 
31Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt 
had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft 
God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin 
mogen eten?’ 2‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ 
antwoordde de vrouw, 3‘behalve die van de boom in het midden 
van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die 
boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, 
dan zullen we sterven.’ 4‘Jullie zullen helemaal niet sterven,’ zei 
de slang. 5‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen 
opengaan zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen 
zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ 
6De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, 
ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat 
de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar 
vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar 
was, en ook hij at ervan. 7Toen gingen hun beiden de ogen open 
en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze 
vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 
8Toen de mens en zijn vrouw de HEER God in de koelte van de 
avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich 
voor Hem tussen de bomen. 9Maar de HEER God riep de mens: 
‘Waar ben je?’  
 
Schriftlied:  944 
 
Evangelielezing: Mattheus 4: 1-11 
 
Jezus in de woestijn 
41Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om 
door de duivel op de proef gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen 
en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 3Toen kwam de 
beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel 
die stenen dan in broden te veranderen.’ 4Maar Jezus gaf hem ten 
antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, 
maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ 



5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette 
Hem op het hoogste punt van de tempel 6en zei tegen Hem: ‘Als 
U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er 
staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij opdracht geven om U op 
hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een 
steen.”’ 7Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de 
Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam Hem opnieuw 
mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle 
koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal 
ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 
10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’ 
11Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er 
engelen om Hem te dienen. 
 
Acclamatie:  335 
 
Schriftlied:   539 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Antwoordlied:  540: 1,2,7,8,9,10 
 
Gebeden 
-Voorbeden, op de aangegeven momenten gedragen met  

Ld 368 D 
-Stil gebed 
-Onze Vader gezongen: Ld 369 B 
 
Toelichting van de diaken op het collectedoel 
 
Slotlied: 538 
 
Zending en zegen, door de gemeente zingend be-aamd 


