
 

1 
 

 
 

Orde voor de viering 
op zondag 26 februari 2023 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 
 

1e zondag Veertigdagentijd 
 

Voorganger: ds Theunis Veenstra 
Organist: Halbe de Jong 

Lector: Ineke de Vries 
m.m.v. Prot. Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jonge 

 
Afkondigingen 
 
De kaars wordt aangestoken 
 
Stil Gebed 
 
Drempelgebed, eindigend in: 

V:  Zo bidden wij dan, door Jezus Christus, onze Heer 
G: AMEN 

 
Aanvangslied: Ps. 91: 1,7  
1 Heil hem wien God een plaats 

bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 

 
7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 

 
 
Bemoediging en groet, “onze hulp is de naam van de Heer”. Gezongen door 
kerkkoor, solisten en gemeente, Uit: 50 Psalmen, M: B. Huijbers 
 
Koor:   Onze hulp is de Naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Hij is voor ons een barmhartige Vader 
   en tot in eeuwigheid duurt Zijn trouw. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 
Voorganger: Hij roept mijn leven weg uit het graf, 
   Hij maakt mijn dagen vol van geluk 
   en als een arend herleeft mijn jeugd. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 
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Voorganger: Deze God beschuldigt ons niet, 
   nooit zal Hij kwaad met kwaad vergelden, 
   groter dan onze zonden is Hij. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 
Voorganger: Zoals een man voor zijn zonen barmhartig is, 
   zo is Hij voor ons een barmhartige Vader. 
   Hij kent ons toch, Hij heeft ons gemaakt. 
Koor    Onze hulp is de Naam van de Heer 
   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
   Hij is voor ons een barmhartige Vader 
   en tot in eeuwigheid duurt Zijn trouw. 
Koor en ALLEN: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER 
   EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW.   
 
Uitleg bloemschikking en het thema van de Veertigdagentijd: ‘Uit liefde voor 
jou’.  
 
Kyriegebed, met aan het einde van ieder gebedsintentie, lied 367b gezongen: 

V:Zo bidden wij dan, en zingen: 
A: Heer, Onze Heer ontferm U over ons 
1e keer koor, daarna allen, alle andere keren meteen allen   

 
Lezing van de tien woorden  
 
Gebed van de zondag: 
 
1e Schriftlezing: Psalm 91(NBV) 
 
Zingen: Door liefde sterk bewogen, uit: Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow 16.  
Koor: 

  
Koor: 

2 Hoor toch dat luide roepen / van hen die dag aan dag 
gebukt gaan onder hebzucht / en harteloos gedrag: 
‘Waar blijft, o God, uw vrede / en uw gerechtigheid? 
Welk teken krijgt de arme / die onder onrecht lijdt? 



 

3 
 

 
Allen: 

4 Wat hebben wij te bieden / dan blinde angst en strijd 
aan God, die eens zijn schepping / van alle kwaad bevrijdt? 
‘Wanneer ontvangt de arme / genoegdoening en recht? 
Hoe lang wordt aan de minsten / uw Koninkrijk ontzegd?’ 

 
Allen: 

5 God vraagt: ‘Wie heeft het lef nog /te leven naar mijn woord 
en als profeet te spreken, / door weinigen gehoord? 
Wie raakt, als gast niet welkom, / de grens van het bestaan? 
Wie durft, haast zonder bijval, / die ene weg te gaan?’ 

 
2e Schriftlezing: Mattheüs 4: 1 – 11 (NBV) 
 
Lied 542 God roept de mens op weg te gaan 
Koor: 

1 God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis: 
‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

 
Allen: 

2 Het volk van God was veertig jaar 
– een mensenleven lang – 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 

 
Koor: 

3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 

 
Allen: 

4 Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 

 
Prediking 
 
Orgelspel 
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Zingen: Lied: 845 Tijd van vloek en tijd van zegen 
Koor: 

1 Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 

 
Allen: 
2 Tijd van troosten tijd van tranen 

tijd van mooi zijn tijd van 
schamen 

tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 

 
3 Wie aan dit bestaan verloren 

nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 

 
Dienst van de gebeden:  Voorbeden, stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecte 
 
Slotlied: 418: 1,2,4 
Koor: 

1 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

Allen: 
2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 

 
4 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Heenzending en Zegen, afgesloten met Gezongen Amen. 
 


