
 
 
 
 
 
Zondag 26 februari 2023 
Voorganger: ds. Helma van Loon – Kuiper  
Thema: UIT LIEFDE VOOR JOU  
 
VOORBEREIDING 

• Inleidend orgelspel 

• Aansteken kaars van verbondenheid met de mensen thuis 

• Welkom door de ouderling van dienst  

• Voorbereiding in stilte  

• Aanvangslied 91: 1 en 7 – “Heil hem wien God een plaats bereidt”  

• Bemoediging en groet 
v: Onze hulp is in de naam van God. 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw blijft in eeuwigheid 
a: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
v: Genade en vrede........... 
a: AMEN 

• Inleiding: 
- Uitleg project voor de Veertigdagentijd met emmertjescollecte 
- Uitleg symbolische bloemschikking 

• Opmaat naar het gebed om ontferming lied 547: 1 –  
“Met de boom des levens wegend op zijn rug” 

• Kyriëgebed met als refrein lied 547: 1b:  
“Kyrië eleison, wees met ons begaan, doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan” 

  
HET WOORD 

• Gebed bij de opening van de Bijbel 

• 1e Schriftlezing Genesis 2: 15-16 en 3: 1-9  

• Lied na de 1e  Schriftlezing 536: 1 en 2 – “Alles wat over ons geschreven is” 

• 2e Schriftlezing Romeinen 5: 19-21   

• Lied na de 2e Schriftlezing 536: 3 en 4 –  
“Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid” 

• 3e Schriftlezing Mattheüs 4: 1-11 

• Lied  539: 1, 2, 3, 4 en 5 – “Jezus, diep in de woestijn” 

• Overweging 

• Meditatief orgelspel 

• Lied na het meditatief orgelspel 538: 2, 3 en 4 – “Een mens te zijn op aarde” 

HET ANTWOORD 

• Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader: 

• Mededelingen door de ouderling van dienst 

• Inzameling van de gaven 

OP WEG 

• Slotlied 418: 1 en 4 : “God schenk ons de kracht” 

• Uitzending en zegen met gezongen amen  

• Uitleidend orgelspel 

  
 


