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Welkom
Bemoediging : v.
g.
v.
g.

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Zingen (staande) lied 536 /GvL 407
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De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
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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.
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Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
3

Kyriegebed
Zingen: lied 547/GvL 495
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Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
refrein: Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
refrein

4

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
refrein
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want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
refrein
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Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
refrein
4

Lezing uit het Oude Testament : Deuteronomium 30: 11 – 14
11De

geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u
en liggen niet buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft
niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te
halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen
handelen?” 13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft
niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen
en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen
handelen?” 14Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u
opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.
Zingen lied 334/GvL 460

Lezing uit de brieven: Romeinen 10: 8 – 13
8 Mozes

zegt: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ –
en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is
dicht bij u. 9Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart
gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden
gered. 10Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard;
als uw mond belijdt, zult u worden gered.11Want de Schrift zegt: ‘Wie
in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12En er is geen onderscheid
tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer.
Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, 13want er staat:
‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
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Zingen lied 314: 1/GvL 612

Lezing uit het nieuwe testament Lucas 4: 1 – 13 (we gaan staan)
41-2Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en
geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn,
waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij
niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote
honger. 3De duivel zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent,
beveel die steen dan in een brood te veranderen.’ 4Maar Jezus
antwoordde: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen.”’ 5Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en
liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld
zien. 6De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef u de macht over dat alles en
ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover
beschikken en ik geef het aan wie ik wil; 7als u in aanbidding voor mij
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neervalt, zal dat allemaal van u zijn.’ 8Maar Jezus antwoordde: ‘Er
staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 9De
duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt
van de tempel, en hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent,
spring dan naar beneden. 10Want er staat geschreven: “Zijn engelen
zal hij opdracht geven om over u te waken.” 11En ook: “Op hun
handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een
steen.”’ 12Maar Jezus antwoordde: ‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw
God, niet op de proef.”’ 13Toen de duivel Jezus aan al deze
beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem
vandaan.
We gaan zitten
Zingen lied 314 : 2, 3/GvL 612
2

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.
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O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Overweging
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Zingen lied 538/GvL 432
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Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
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Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.

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.

Apostolische Geloofsbelijdenis (we gaan staan):
Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven, en begraven,
die is neergedaald in de hel,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk,
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de gemeenschap der heiligen,
de vergeving van zonden,
de wederopstanding van het vlees,
en het eeuwige leven.
Voorbeden
(responsie: ‘Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’)
Stil gebed
Onze Vader
Vredeswens
Inzameling van de gaven

St. Maaltijd voor een kind
Kerkrentmeesters
Ouderenwerk

Slotlied (staande) lied 362/GvL 616
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Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Zegen (gezongen, GvL 344):
Voorzang:

De Levende zegene en behoede u
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Allen:

Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig/ 2e keer: en geef ons vrede

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een
kop koffie
Mededelingen:
-

Zondag 17 maart, Kievietkerk 10.00 uur ds. J.M. de Klerk
‘Dichter bij het geheim’, Poëziedienst rond gedichten van Willem Jan
Otten

-

Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00
uur. Ingang onder de toren.
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"Niemand leeft voor zichzelf alleen,
Niemand sterft voor zichzelf alleen" (Huub Oosterhuis)
Het lijkt dikwijls anders.
Mensen komen niet over hun grenzen heen.
De grenzen van hun land
de grenzen van hun ideeën,
de grenzen van hun eigen geloof,
de grenzen van stad of dorp,
de grenzen van hun huizen,
opgesloten tussen hun eigen muren,
dikwijls in hun eigen welstand,
ook in hun eigen ellende
Maar Jezus leefde niet voor zichzelf alleen.
Hij trok op
met wie niemand omging.
Hij droeg zorg
voor wie niemand zorg droeg.
Hij bemoedigde
die door allen verlaten waren,
at en dronk met hen,
nam hun gebaar van liefde aan.
Hij paste niet in de wereld van hen
die leven voor zichzelf alleen.
Ze hebben hem uitgestoten.
Buiten de muren brachten ze Hem ter dood.
Met hem stierven
wie uitgesloten werden.
Met Hem werden vermoord
die niet binnen de muren mochten leven.
Diep in Hem leefde de kracht,
de kracht waarmee Hij de mensen
tegemoet trad en oprichtte.
Die kracht konden ze niet doden.
Hem wel
Die kracht is ook
in wie op Hem hun hoop hebben gesteld.
Die kracht doet hen opstaan.
Nu al.
Die kracht brengt hen bij elkaar.
Nu al.
In die kracht houden ze het leven vol,
biddend en zingend.
Ben Heijnens (1926-2008)
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