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Orgelspel  Variaties lied 538 
 
 
Welkom en mededelingen door de kerkenraad 
 
 

- Allen gaan staan (indien mogelijk) - 
 
 

Opening - Eigen bundel 1 – Vol van verwachting c.1  
 
Drempeltekst Lukas 3,21-23 
 

En het geschiedde 
toen heel het volk gedoopt werd, 
toen ook Jezus werd gedoopt, 
toen hij daar te bidden stond, 
dat de hemel werd geopend 
en de heilige geest, 
in lijfelijke gestalte, als een duif, 
neerdaalde over hem. 
En een stem geschiedde uit de hemel: 
 Jij bent mijn zoon, de geliefde, 
 die ik verkoren heb. 
Hij was, toen hij begon, Jezus, dertig jaar ongeveer. 
 
 

- Allen gaan zitten - 
 
vervolg - Eigen bundel 1 – Vol van verwachting c.2 en 3  
 
 
Ten geleide - gebed – stilte 
 
 
Lied – Eigen bundel 11 – Om wat misdaan wordt 
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Schriftlezing - Lukas 4,3-14  vertaling Alex van Heusden 
 
Jezus, vol van heilige geest,  
trok (na zijn doop door Johannes)  
weg van de Jordaan, 
door de geest gedreven de woestijn in   
om daar, veertig dagen, 
te worden beproefd 
door de satan. 
Niets at hij in die dagen - 
toen zij ten einde waren, had hij honger. 
De tweedrachtzaaier sprak tot hem: 
 Als jij een zoon van God bent, 
 zeg tegen die steen dat hij brood wordt. 
Jezus antwoordde hem: 
 Geschreven staat: 
 ‘De mens leeft niet van brood alleen.’  
Hij dreef hem omhoog 
en toonde hem, één seconde,  
alle koninkrijken van de bewoonde wereld - 
De tweedrachtzaaier sprak tot hem: 
 Jou zal ik geven al hun macht en heerlijkheid 
 want aan mij zijn ze overgeleverd 
 en ik geef ze aan wie ik wil. 
 Jij dus, als jij je neerwerpt voor mij, 
 van jou zal het zijn, dat alles. 
Jezus antwoordde hem en sprak: 
 Geschreven staat: 
 ‘Voor JHWH, uw God, zult gij u neerwerpen 
 en dienen hem alleen.’ 
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Hij dreef hem naar Jeruzalem, 
plaatste hem op de vleugel van het Heilige 
en sprak tot hem: 
 Als jij een zoon van God bent, 
 gooi dan nu jezelf naar beneden 
 want geschreven staat: 
 ‘Hij heeft zijn engelen geboden 
 jou te behoeden...’; 
 en ook: 
 ‘Zij zullen jou op handen dragen, 
 dat jij niet je voet zult stoten aan een steen.’ 
Jezus antwoordde hem en sprak: 
 Er is gezegd: 
 ‘Gij zult JHWH, uw God, niet tarten.’ 
Toen de tweedrachtzaaier klaar was 
met al deze beproevingen 
nam hij afstand van hem 
tot ZIJN UUR gekomen was. 
 
In de kracht van de geest keert Jezus terug naar Galilea. 
En zijn faam ging voor hem uit door heel de landstreek. 
Hij gaf onderricht in hun synagogen 
En werd door allen geroemd 
 
 
Liedboek 538 – Een mens te zijn op aarde 
 
Toespraak  
 
 
Orgelspel Moderato con espressione,  

Johann Gottfried Krebs (1741-1814) 
 
 
Lied 845 Tijd van vloek en tijd van zegen 
 
 
Voorbede  
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Hier begint de dienst van de tafel 
 

Woestijn is wat wij maken 
 leegroof en hebzucht wat wij leren 
 woord van vrijheid blijft verstoken 
 oren doof, ogen verblind. 
 
 Toen hebt Gij geroepen: 
 Sta op, trek weg, word vrij, nu! 
 Ga een weg van lering en inzicht  
 vorm geweten, leer de liefde. 
  
 Woestijn, tijd van inzicht 
 om te leren wat waarlijk leven is  
 brood en wijn te zijn voor een ander 
 solidariteit, gemeenschapszin. 
 

 



	 7 

 
 

Breken en delen brood en wijn, 
voorsmaak van wat komen gaat: 
aarde vredesoord voor al wat leeft, 
toekomst die reeds nu in ons begint 

 
Breken en delen – in de kring  
 
Onze Vader – met open handen naar elkaar 
 
Slotlied – eigen bundel 34 - Aan onszelf teruggegeven 

      t. M. de Bruijne – m. M. Evertse 
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Beeld dat wij nu in ons dragen,   
stralend licht dat onze dagen  
richting geeft door wat wij zagen,  
lijf en geest  
voelen in de diepste lagen  
heelheid die geneest.  

 
 
Afscheid en Zegenbede 
 
 
Vervolg lied ‘Aan ons zelf teruggegeven’  
 

Volheid hebben wij ervaren  
waar w’ in vrede samen waren,  
onze onrust kon bedaren,  
aangeraakt  
door de hemel die de aarde  
vasthoudt en bewaart.  
 
Vleug van eeuwigheid,  
ontloken in een schepping zo gebroken,  
hoop als vonken aangestoken  
om ons heen.  
Tijd van gaan is aangebroken,  
wij gaan niet alleen. 

 
 
Orgelspel  Praeludium et Fuga ex F-Dur,  

Johann Caspar Simon (1701-1776) 
 
 


