


























Staande: Lied 91a : 1, 2, 3. 
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Kyriegebed: 

voorganger: 

Om de mensen, om hun leven. 
     

    

            

voorganger: 

Om hun leven, hun zoeken, hun vinden. 

 



Kyriegebed: 

voorganger: 

Om hun vinden, om hun falen. 
     

    

            

voorganger: 

Om hun falen, hun vallen, hun opstaan. 

 



Kyriegebed: 

voorganger: 

Om de mensen, hun kinderen, hun toekomst. 
     

    

            

voorganger: 

Om hun toekomst, hun rust, en hun onrust. 

 



Kyriegebed: 

voorganger: 

Om hun onrust, hun eeuwig verlangen. 
     

    

            

voorganger: 

Om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd. 

 



Kyriegebed: 

voorganger: 

Om hun jeugd, hun sterkte, hun zwakte. 
     

    

            

voorganger: 

Om hun namen, hun leven en sterven. 

 



Kyriegebed: 

 

(Stilte) 
     

    

            

voorganger: 

Om uw Zoon, de eerste, de laatste. 
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Lezing: Psalm 91 : 1, 2 en 14, 15, 16.  

91 
1   Wie in de beschutting  

van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw  
van de Ontzagwekkende, 

2   zegt tegen de HEER:  
‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op u vertrouw ik.’ 



Lezing: Psalm 91 : 1, 2 en 14, 15, 16.  

91 
14 ‘Ik zal bevrijden  

wie mij liefheeft 
en beschermen  
wie met mijn naam vertrouwd is. 

15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, 
in de nood zal ik bij je zijn, 
je bevrijden en met roem overladen, 

16 je overvloed geven van dagen. 
Ik zal je redding zijn.’ 

* 









Lezing: Matteüs 4 : 1 - 11. 

Jezus in de woestijn 

4 
1   Daarna werd Jezus door de Geest  

meegevoerd naar de woestijn  
om door de duivel  
op de proef gesteld te worden.  

2   Nadat hij veertig dagen en veertig nachten 
had gevast, had hij grote honger.  

 
 



Lezing: Matteüs 4 : 1 - 11. 

Jezus in de woestijn 
3   Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 

‘Als u de Zoon van God bent,  
beveel dan die stenen  
in broden te veranderen.’  

4   Maar Jezus gaf hem ten antwoord:  
‘Er staat geschreven:  
“De mens leeft niet van brood alleen,  
maar van ieder woord  
dat klinkt uit de mond van God.”’  



Lezing: Matteüs 4 : 1 - 11. 
5   Vervolgens nam de duivel hem mee naar de 

heilige stad en zette hem op het hoogste punt 
van de tempel.  

6   Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent,  
spring dan naar beneden. Want er staat 
geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht 
geven om u op hun handen te dragen, zodat u 
uw voet niet zult stoten aan een steen.”’  

7   Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven:  
“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’  



Lezing: Matteüs 4 : 1 - 11. 
8   De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar  

een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle 
koninkrijken van de wereld in al hun pracht  

9   en zei: ‘Dit alles zal ik u geven  
als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’  

10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! 
Want er staat geschreven:  
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’  

11Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen 
kwamen er engelen om voor hem te zorgen. 

* 





Lied 538 : 1, 4. 
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Lied 538 : 1, 4. * 





Lied 539 : 1. 5. 



Lied 539 : 1, 5. * 





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2e Collecte Kerkrentmeesterschap: 
NL 35 RABO 0373 7266 51 





Staande: Lied 543 : 1, 2, 3. 



Staande: Lied 543 : 1. 2, 3. 



Staande: Lied 543 : 1, 2, 3. 



Staande: Lied 543 : 1, 2. 3. 



Staande: Lied 543 : 1, 2, 3, 



Staande: Lied 543 : 1, 2, 3. * 






