
Almenum, zondag 26 februari 2023,  
9.30 uur, 1e zondag Veertigdagentijd 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Wanner Los 
Lector:   Syds Keuning 
Organist:  Bauke van der Meer  
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
Welkom  
Aansteken van de kaarsen  
 
Zingen: Psalm van de zondag, Ps. 91: 1 en 2 
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. 
 
2. God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 
  
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 536: 1 en 4 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan 
 
Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 314: 1 en 3 
1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ‘t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: projectlied (melodie Lied 556): 
 
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven.  
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing Hebreeën 4:14-16 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Schriftlezing Mattheüs 4:1-11 
 
Zingen: Lied 539 
1. Jezus, diep in de woestijn, 
eenzaam en vol vragen, 
voerde daar een zware strijd 
veertig lange dagen. 
 
2. Veertig dagen zonder brood, 
Hij is niet bezweken 
- ook al was de honger groot - 
voor zijn tegenspreker. 
 
3. Alle rijkdom, alle macht 
lagen in zijn handen, 
als Hij maar een knieval bracht 
voor zijn tegenstander. 
 
4. Jezus zei: ‘Ik kniel niet neer, 
want er staat geschreven: 
Bid alleen tot God de Heer, 
dien Hem heel je leven.’ 
 
5. Jezus, diep in de woestijn, 
veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 
 



 

 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Antwoordlied: Lied 538: 1 en 4 
1. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ‘t ons heeft voorgedaan. 
 
4. Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt: 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
 
 
In memoriam Eelke Haakma 
Zingen: Lied 416: 1 en 3 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 835: 1 en 6 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
 
 
 
 

6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
wij zijn de schapen die Gij weidt; 
waar Gij ons leidt is ‘t goed te leven, 
Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
Wie bij U blijft en naar U ziet, 
verdwaalt in deze wereld niet. 
 
Zegen (3x Amen)  
 
Orgelspel 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
bakje koffie/thee  


