
Orde van dienst voor zondag 26 februari 2023 –  
1ste zondag 40-dagentijd – Invocabit 
 
Orgelspel 
 

Om te beginnen 
 
Voorbereidende stilte 
Welkom 
In memoriam Serge Nout 
Zingen: Lied 961 – Niemand leeft voor zichzelf 
Bemoediging en drempelgebed 
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg. Uit de diepten roepen wij tot U 
gem.   Hoor ons roepen en antwoord ons! 
vg. Hier zijn wij, God met heel ons hebben en houden 
 Met de smetten van de schuld 
 met de krassen van onze pijn, 
 met de barsten van ons lot, 
 maar ook met de gloed van verwachting 
 en de adem van de hoop. 
gem. Neem ons aan zoals wij zijn. 
vg. Houd ons hier voor ogen 
 de Zoon van uw liefde, 
 de weg voor ons allen 
 naar uw land van vrede! 
gem.   O God, breng ons thuis, 
 wees ons genadig en schenk ons uw vrede. 
 Amen 
 
Zingen: Lied 91: 1,2,7 – Heil hem wien God een plaats bereidt 
 
Gebed om ontferming 
 afgesloten met kyrië 301c 
 

Rondom de bijbel 
 
Inleidende woorden  
Liturgische schikking 
 
Graag een dia met deze woorden: 
Klankresten van een onvoltooid verhaal, 
Steen-lettergrepen, sporen in woestijnzand, 
Lichtwoorden, ooit ontvangen, maar van wie – 
Hij zal niet slapen, Israëls behoeder. 
 
Huub Oosterhuis 
 
Luisteren naar: Klankresten van een onvoltooid verhaal 
https://www.youtube.com/watch?v=t2d6O2FZviU  
 
Lezen: Genesis 2: 15-3:9 
Zingen: Lied 944: 1,3 – O Heer, verberg u niet voor mij  

https://www.youtube.com/watch?v=t2d6O2FZviU


Lezen: Matteüs 4: 1-11 
Zingen: Lied 539 – Jezus diep in de woestijn 
 
Overdenking 
Orgelspel 
Zingen: Lied 538 – Een mens te zijn op aarde 
 

Rondom gebeden en gaven 
 
Dank- en voorbeden 
 met gebedsacclamatie 368d – Houd mij in leven 
Stil gebed 
Onze Vader (NBV ’21) (Tekst op het scherm) 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Collectedia en toelichting met filmpje van grote project kia 40-dagen 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken/  
en nog collectesheet van deze week. Zie mail van Niels 
 

Tenslotte 
 
Slotlied: Lied 870: 1,4,5,8 – Heilige God, geprezen zij 
 
Zegen 
 gezongen Amen 
 
Orgelspel 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaal-werk-door-kerken/

