
1e zondag van de veertig dagen – 10 maart 2019 

EEN NIEUW BEGIN 

Welkom  

Orgelspel: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’  - Georg Böhm (1661-1733) 

aansteken van de kaarsen – stilte 

 

 OPENING 

Zingen (staande): Lied 536 : 1, 2   

Groet v: Genade voor u en vrede van God, onze Vader 

     en van de Heer, Jezus Christus 

 g: AMEN 

Bemoediging en drempelgebed 

 Dylara: Onze hulp is in de naam van de HEER  

 g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

            D: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 g: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.  

 v: Heer, vergeef ons als we U vergeten,  

en aan anderen voorbijgaan.    

 D: Leer ons luisteren naar uw stem 

     en te doen wat U van ons vraagt.   

g: DOE ONS HOREN, HEER,  

    EN VERNIEUW ONS LEVEN.  

  D: Help ons om eerlijk te zijn en trouw  

g: EN LEID ONS OP UW WEG VAN LEVEN  

 AMEN.   

Zingen: Antifoon 535b - Psalm 91 : 1, 5, 7 - Antifoon (we gaan zitten) 

  
 

Met de kinderen op weg naar Pasen:   

Projectlied: Van buiten naar binnen  

      De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Kyriegebed   besloten met Lied 536 : 3, 4   

 

 De HEILIGE SCHRIFT 

Zondagsgebed    

Lezing Oude Testament:  Deuteronomium 5 : 6-21 

Zingen:     Lied 540 



Lezing Nieuwe Testament: Lucas 4 : 1-13 

Zingen: Lied 538 : 1, 2 

Preek     

Orgelspel 

Zingen: Lied 538 : 3, 4 

 

 GEBEDEN en GAVEN 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader (369b)) 

Inzameling                De kinderen komen terug uit de kinderdienst en 

            de kleinsten kunnen worden gehaald uit de oppas  

 

 ZENDING en ZEGEN 

Zingen:    Lied 542 

Zegen      

Orgelspel  

 

 

Toelichting bij Lied 540 

Dit ‘Lied van veertig regels’ schreef Willem Barnard voor de eerste 

zondag in de veertig dagen als het evangelie klinkt over de verzoeking 

in de woestijn. Maar dit lied gaat ook over het evangelie van de 

volgende zondag, de verheerlijking op de berg en beide verhalen 

worden in dit lied met elkaar verweven. 

De dichter speelt met de getallen vier, tien en veertig. Tien is van de 

geboden (strofe 1), vier van de windstreken (2) en veertig is de tijd dat 

Mozes op de berg was (3), dat Israël door de woestijn heeft gezworven 

(4) en dat Elia door de woestijn liep om naar de berg te gaan (5). Het 

is de ‘lange vastentijd’ dat Jezus in de woestijn was (7, 8). Met Mozes 

en Elia komt Jezus op de berg bijeen (6). 

Na de veertig dagen vasten zal het veertig dagen Pasen zijn, ‘het 

tijdperk van de Geest’ (3), om God ‘vier maal tien dagen’ te loven (10). 

Met de dubbelmelodie van Frits Mehrtens wordt de tekst ‘heen en weer’ 

gezongen om daarna tot een eenvoudige tweestemmigheid te 

verstrengelen. Het zangschema is essentieel. 

 


