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Eerste zondag in de veertigdagentijd 
 
 
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, 
ouderling Jur Visser, diaken Niek Rooseboom, m.m.v. de Oude Bavo 
Cantorij 
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in deze gemeente.  

 
 
 
Bij de symbolische bloemenschikking. 
In de symbolische bloemschikking is de lezing uit Lucas 4 verbeeld. De 
verzoekingen in de woestijn, die van alle kanten komen, zijn verbeeld met 
de kale kronkelende takken van de heggerank. Stenen en broden vertellen 
het verhaal van de eerste verzoeking. Uit de klimop, teken van trouw, komt 
één bloem boven de takken uit, deze staat voor Jezus die door alle 
verzoekingen heen trouw blijft.  
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 

          We gaan staan 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger: .....  

 eeuwige God, wees ons genadig 
Allen: EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 

 
Zingen   Lied 91: 1, 7 en 8 ‘Heil hem wien God een plaats 

bereid’, ingeleid en afgesloten met een introïtusantifoon 
gezongen door de cantorij; lied 535b. 

        
We gaan zitten 
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Gebed om ontferming 
 
Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld 
… 
Kyrielied: lied 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’  
Vers 1 en 3 door cantorij, 2 en 4 door allen  

         
Kinderlied: lied 854 ‘God soms is het donker’ 
 
Met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schrift: lied 322 ‘Die chaos schiep tot 
mensenland’  
Cantorij zingt de verzen, allen het refrein vanaf: ‘Schrift die mensen…’ 
 
Eerste lezing: Genesis 3: 1-9 
 
Zingen: lied 944 ‘O Heer, verberg U niet voor mij’ 
Vers 1, 2 en 4 door allen, 3 door cantorij 
 
Tweede lezing: Lucas 4: 1-13 
 
Zingen: lied 538 ‘Een mens te zijn op aarde’  
Vers 1, 2 en 4 door allen, 3 door cantorij. 
 
Verkondiging 
 
De cantorij zingt: 'Denn Er hat seinen Engeln befohlen über dir' - F. 
Mendelssohn 
  
Denn Er hat seinen Engeln befohlen über dir, 
daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
daß sie dich auf den Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. [Psalm 91: 11,12] 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en zingen van Onze Vader 369b 
 
Mededelingen en bloemengroet 
 
Inzameling van de gaven 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app ‘Givt’. Volg de 
aanwijzingen van de app en haal uw telefoon langs de metalenknop aan de zijkant van de 
collectezak.  

1. Diaconie, Kerk in Actie: Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba 
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend 
bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z'n voegen. De bevolking zoekt 
naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie 
neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar 
groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie 
en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een 
nieuw begin te maken. Zij ondersteunen theologische opleidingen en helpen 
kerken om diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en 
verarmde ouderen.  

2. Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 

Slotlied: lied 542 ‘God roept een mens op weg te gaan’ 
 
Zegen  

Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 

Mededelingen 
 
Vastenmaaltijd 
Op donderdag 14 maart - en alle donderdagen in de veertigdagentijd - is er een 
oecumenisch vastenmaaltijd vanaf 18.00 uur in de kerk van de Evangelische 
Broedergemeente, Parklaan 34, Haarlem. 
 
Veertigdagentijdkalenders 
Op een van de statafels achterin de kerk liggen er veertigdagenkalenders. Een mooie 
mogelijkheid in deze veertigdagentijd bewust toe te leven naar Pasen. Kosten zijn €2,50 
 


