
Orde van dienst  
  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of 
iemand of uzelf. 
  
Muziek vooraf 
  
Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar muziek  als voorbereiding op de dienst. 
  
Jezus zei tot de beproever: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar 
van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.                                                  Matteus 4:1-11  
  
Luiden van de klok     Stilte 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  Ps. 91: 1 en 2 
  

1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
   de zekerheid van allen die U vrezen. 
   Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
   wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
   Wij mogen bouwen op de vaste grond 
   van uw beloften en van uw verbond. 
  
2 Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 
   de aarde en de zee gestalte kregen, 
   nog eer uw scheppend woord aan alle leven 
   een wereld om te wonen heeft gegeven, 
   God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 
   van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 
  
Votum en Groet 
V: De vrede van God zij met u!  
 G: Gods vrede over heel de schepping! 
  
V: Wij zoeken onze hulp bij u, God  
 G: want U hebt ons geschapen om mens op aarde te zijn. 
V: U blijft ons trouw in uw liefde,  
 G: hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben. 
V: Zie ons hier staan met onze schuld en onze hoop,  
 G: met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde.  
V: Met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:  
 G: breng ons hart tot rust bij U. 
V: Richt ons hart op de bron van leven: 
 G: naar U, God, zoeken wij, op U is ons vertoruwen! 
V: Vragen wij om Gods nabijheid: 
 G: wees als een licht, hier in ons midden!     
  

  



Zingen:  Ps. 91: 5 
  

5 Heer, onze daden en hun loze gronden 
   zijn voor uw aanschijn niets dan schuld en zonde. 
   Al wat wij heimelijk in ons hart omdragen 
   doorlicht uw heiligheid - en wij versagen, 
   want uw gerechte toorn verslindt de tijd, 
   zodat ons leven als een zucht verglijdt.   (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst  
  
Gebed 
  
Zingen: NLB 925 (3x) 
  

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 
  
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  Zingen: 
  

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,  
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
  
Lezen: 1 Samuël 24: 1-23 en Lucas 4: 1-13  
  
Zingen: NLB 536: 1, 2 en 3 
  

1 Alles wat over ons geschreven is  2 De schepping die voor ons gesloten was 
   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,     ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
   de tien geboden en de veertig slagen,     O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
   dit hele leven dat geen leven is.     het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
  

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. 
  

Preek 
  

Luisteren: Lied van Christus en de Duivel  (Stef Bos) 
  

Zingen 538: 1, 2 en 4 
  

1 Een mens te zijn op aarde   2 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd,       in deze wereldtijd, 
   is leven van genade       is komen uit het water 
   buiten de eeuwigheid,      en staan in de woestijn, 
   is leven van de woorden      geen god onder de goden, 
   die opgeschreven staan      geen engel en geen dier, 
   en net als Jezus worden      een levende, een dode, 
   die 't ons heeft voorgedaan.     een mens in wind en vuur. 



4 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. 
  
Bericht van overlijden   Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Gebeden 
  
Collecte (1e: Kerk in Actie - binnenland / 2e: PG Emmen) 
  
Zingen: NLB 91a: 1, 2 en 3    
  

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 2 Engelen zendt Hij alle dagen 
   hoeft niet te vrezen voor de dood.     om jou tot vaste gids te zijn. 
   Zoek je bij Hem een onderkomen,      Zij zullen je op handen dragen 
   dan wordt zijn vrede jou tot brood.    door een woestijn van hoop en pijn. 
   God legt zijn vleugels van genade     Geen bange nacht zal je doen beven, 
   beschermend om je heen als vriend.    geen ziekte waar een mens van breekt. 
   En Hij bevrijdt je van het kwade,     Lengte van leven zal God geven, 
   opdat je eens geluk zal zien.     rust aan de oever van een beek. 
 
3 Geen duister zal je overvallen, 
   er is een licht dat eeuwig brandt. 
   Duizenden doden kunnen vallen, 
   jij blijft geschreven in Gods hand. 
   God is een schild voor zijn getrouwen, 
   die leven van geloof alleen. 
   Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
   van liefde om hun tranen heen. 
   
Zegen      Gemeente zingt: Amen, amen 
 
  

Na de dienst is er de gelegenheid koffie/thee te drinken in d’Zeihuuvzaal.  
Iedereen van harte welkom. 
 


