VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Fantasie in c-moll' BWV 537/1 van J.S. Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Liturgie

Bemoediging:

6 maart 2022
Zondag Invocabit (‘hij zal aanroepen’)
1e zondag van de 40-dagentijd

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD,
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.
Aanvangslied: 536: 1. allen, 2. cantorij, 3. allen, 4. allen
Groet:

V: De Heer zij met u. G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld. Kyrielied: 538: 1, 3 en 4

Gebed van de zondag
Lied:

51b: eerst cantorij, daarna gemeente

Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN
1e Evangelielezing: Lucas 4: 1 - 13 (NBV 21)
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Thema: Wie brood uit de goot haalt
buigt voor zijn eten.
Jan Arends

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

Grote of Barbarakerk

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest
naar de woestijn geleid, 2waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef
gesteld werd. 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 één 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 neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ 8Maar Jezus
antwoordde: ‘Er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’

ds. Rieks Hoogenkamp
Ietje Staal
Daniël Jumelet
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Aanvang: 10.00 uur

2

9

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette Hem op het hoogste punt van de
tempel en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.
10
Want 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.

Belijdend lied: 992: 1. cantorij, 2. allen, 3. cantorij, 4. allen (staande)
Gedenklied: ‘Wij noemen je naam’
Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel

Lied: ‘Lied voor de cateraar’ 1: Cantorij. 2, 3 en 4: allen
Melodie: Nico Verrips (Lied 979)

Tekst: René van Loenen

2 Wij noemen je naam
om wie je was:
een mens als wij.
Je zwijgen raakt ons diep,
je zwijgen raakt ons stil verdriet.

2. Een jongen loopt te venten
met broden en met vis.
Van al die rijen mensen
weet niemand wie hij is.
3. Alleen de mensenvisser
herkent hem zo te zien.
Gelooft, beaamt: hij is er!
God heeft er in voorzien.

3 Wij noemen je naam
om wie je bent:
door God geliefd,
gewijd in Christus’ naam,
gewijd, gezaaid om op te staan.

4. Vijfduizend monden voeden
-keer tien keer tien keer tienis delen van het goede
waar God in heeft voorzien.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

2e Evangelielezing: Lucas 14: 12 - 14 (NBV 21)

Collecten: Gecombineerde collecte voor Noodhulp Oekraïne (60%) en voor de
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Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd
aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw
verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo
doen zij iets voor u terug. 13Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen,
kreupelen, verlamden en blinden uit. 14Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij
niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding
van de rechtvaardigen.’

kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

313: 1, 3 en 4 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'
De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel: 'Fuga in c-moll' BWV 537/2 van J.S. Bach

Lied: 1007 (gezongen door de cantorij)
Lofprijzing: lied 339a (staande)
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek

*

Orgelspel: 'Psalm 51' van Toon Hagen (*1959)
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Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente
Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 6 maart 2022’
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

