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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat jij snel je weg 
zult vinden in onze gemeente.  

   

 

 
Bij de symbolische bloemschikking: 
In de lezing uit Matteüs horen we over de duivel die vaak wordt verbeeld 
als een slang. Deze is gesymboliseerd in takken van de kronkelwilg en 
heggerank, te midden van stenen en brood. Daar bovenuit een witte bloem 
als teken dat Jezus staat boven de duivel. 
 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van die God die 

sprak “er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:   DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 

Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
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Zingen:  psalm/lied 91: 1 en 7 (allen) omlijst door introïtus antifoon:  
lied 535b (1e keer cantorij, daarna allen, na vers 7 zingen 
we het nog een keer samen) 

  

  
    
         We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming  

Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
 
Lied met de kinderen: lied 130c ‘uit de diepten roep ik U’ - vs 1 cantorij; 2 
t/m 4 allen 
 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Voorganger: De Heer zal bij u zijn. 
Allen: DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
Als gebed bij de opening van het Woord zingen we: lied 319: 1, 5, 6 en 
7 ‘Alles wat er staat geschreven’ 
 
Lezing: Genesis 2: 15- 3:9 
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te 
bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle 
bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van 
goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ 
God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een 
helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in 
het wild levende dieren en alle vogels, en hij bracht die bij de mens om te 
zien welke namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend wezen zou 
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noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle 
vogels en alle wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem paste. 
Toen liet God, de HEER, de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de 
mens sliep nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats weer met 
vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de 
HEER, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: 
‘Eindelijk een gelijk aan mij, 
mijn eigen gebeente, 
mijn eigen vlees, 
een die zal heten: vrouw, 
een uit een man gebouwd.’ 
Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich 
hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. 
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich 
niet voor elkaar. 
 
Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was 
de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God 
gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 
‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 
‘behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons 
verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te 
raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ ‘Jullie zullen helemaal niet 
sterven,’ zei de slang. ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen 
opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis 
zullen hebben van goed en kwaad.’ 
De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren 
een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid 
zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan 
haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de 
ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze 
vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind 
door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de 
bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ 
 
Zingen: lied 944 ‘O Heer, verberg U niet voor mij’  
              vs 1 en 3 (bewerking: C. Goudimel) cantorij; 2 en 4 allen 
Lezing: Matteus 4:1-11 



 

 5 

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door 
de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig 
nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem 
toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden 
te veranderen.’ 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.”’ Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad 
en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 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.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook 
geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ De duivel nam hem 
opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken 
van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij 
neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want 
er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna 
liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te 
zorgen. 
 
Cantorij: ‘Heb dich weg, Satan’ - Melchior Franck (uit Gemmulae  
                       evangeliorum musica, 1623) 
 

Heb' dich weg von mir, Satan! Denn es stehet geschrieben: Du 
sollst anbeten Gott, deinen Herren, und ihm allein dienen.Da 
verließ ihn der Teufel; und siehe, da traten die Engel zu ihm und 
dienten ihm. [Matth. 4:10-11] 

 
Verkondiging 
 
Cantorij: ‘Denn Er hat seine Engeln befohlen über dir’ 
  Felix Mendelssohn (uit oratorium Elias) 
 

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. [Hij 
vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook 
gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan 
een steen. - Psalm 91:11.12] 
 

GEBEDEN EN GAVEN  
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het ‘Onze 
Vader’      
 
De voorbeden worden steeds besloten met: zo bidden wij U samen:  

 
Allen:  

 
ONZE 
VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD, 
UW KONINKRIJK KOME, 
UW WIL GESCHIEDE 
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD, 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  
IN EEUWIGHEID. AMEN. 
 
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 op de collectezak. 

  
1e Diaconie - 40dagentijdcollecte Golfstaten -  
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, 
is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de 
kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, 
Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd 
willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers 
in de storytelling- methode: een succesvolle interactieve methode waarbij 
bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat 
naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die 
vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit 
deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage! 
 
2e Voor de toekomst van de kerk in Haarlem 
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Slotlied: lied 542 ‘God roept een mens op weg te gaan’ 
Zegen  
  
 
Allen:      A - MEN. 
 
Uitleidend orgelspel  
 

Mededelingen 
 
Vredeskunstwerk 
Misschien heeft u hem al zien staan: in maart staat het Vredeskunstwerk in 
onze kerk. Dit kunstwerk ‘zwerft’ een jaar lang door verschillende 
Haarlemse kerken. 
Vandaag zijn kunstenaars Talal Shkeifah en Hans Bossmann en 
organisator Wim Blüm aanwezig in de dienst. Zij zullen met de OJjongeren 
spreken over de relatie tussen kunst en vrede. Spreek ze na de kerkdienst 
aan en ga met ze in gesprek over dit onderwerp. 
 
Zing mee 22 maart! 
Voor de gezamenlijke viering van 22 maart in de Ontmoetingskerk in 
Schalkwijk wordt een projectkoor samengesteld met zangers uit alle wijken 
van de PG Haarlem. Iedereen die graag zingt is van harte welkom mee te 

doen. Onder leiding van Anton Pauw 
wordt er drie keer gerepeteerd van 20.00u 
tot 22.00u. Op donderdagavond 5 en 12 
maart wordt er geoefend in de consistorie 
van de Grote Kerk, Oude Groenmarkt 25 
en op donderdagavond 19 maart in de 
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4. Er 
zullen onder andere liederen gezongen 
worden rondom psalm 23 en een kyrië 
van Iona. Opgeven kan bij Diane Vonk: 
d.agvonk@planet.nl. 
 

Vespers in de Ontmoetingskerk  
Vanaf 3 maart wordt er gestart de vespers ‘de gezichten van Pasen’ in de 
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Ontmoetingskerk. Iedere week is er een nieuw verhaal over Jezus, vertelt 
met de bijzondere methode ‘Godly Play’. Alle verhalen bouwen op elkaar 
voort, maar de vespers zijn ook los bij te wonen.  
De vespers zijn dit jaar op de volgende data: 
Dinsdag 3 maart, 10 maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 
Locatie: Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4. Tijd: 18.45u – 19.45u  
 
Vastenmaaltijden 
Op de donderdagen 5, 12, 19, 26, maart en 2 april worden er interkerkelijke 
vastenmaaltijden gehouden in het kerkgebouw van de Evangelisch 
Broedergemeente, Parklaan 34, aanvang 18.00u. In een uur van bezinning 
is er een korte overdenking door voorgangers uit diverse kerken met als 
thema ‘Open up’, openheid naar jezelf, naar God en naar de ander. 
Aansluitend is er een sobere maaltijd met brood, fruit en thee. 
 
NL doet: Bavo poetsen 
De Bavo doet mee aan NL doet! NL doet is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. We gaan op vrijdag 13 maart de Bavo poetsen met een aantal 
enthousiaste vrijwilligers. De vloer met de talloze graven wordt nauwkeurig 
gezogen en gedweild. 
Doet u ook mee? U kunt zich melden op info@bavo.nl. De activiteit is van 
9.00u tot 12.30u. 
 


