
Open Hof Aanvang: 10.00 uur 

 
 

Orde van dienst 
 

26 februari 2023 
 

Zondag Invocabit ('Hij zal aanroepen') 
 

 
De verzoeking in de woenstijn - Gustave Doré 

 
Eerste zondag van de 40-dagentijd 

 
 

Voorganger: ds. Wilko Nijkamp 
Ouderling van dienst: Nettie Boon 
Lector: Carla Bulsing 
Organist: Marijn Slappendel 
Met medewerking van enkele leden van de Barbaracantorij 
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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 'Psalm 32' - Gijs van Schoonhoven (*1953) 
 

Welkom en mededelingen  
 

De tafelkaarsen worden aangestoken  (hierna gaan we staan) 
 

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

Drempelgebed:  lied 291d   (partij I: cantorij, partij II: allen) 
 

Aanvangslied:  Psalm 91: 1, 2 en 3  
 (voorafgegaan en afgesloten met de antifoon lied 535b, 
 voooraf 1x voorgezongen door de cantorij) 
 

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 … 
 Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens: 
 HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U 
 

Inleiding op de dienst en moment met de kinderen 
 

Bij de liturgische bloemschikking:  
 Uit liefde voor jou  –  wandelen in de woestijn 
 Leeftocht  –  het vergezicht. 
 

DE SCHRIFTEN 
 
Gebed bij de opening van de Schriften:  
 

 Lied: 'Kom ons in woorden tegemoet'  (tekst: René van Loenen, Marijn Slappendel) 
  (1x voorgezongend door de cantorijleden) 
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2 Kom ons in woorden tegemoet, 
woorden van barmhartigheid, 
van ontferming – bitterzoet, 
God van liefde. 

4 Kom ons in Christus tegemoet. 
Mensenzoon en Morgenster, 
zet ons leven in de gloed 
van uw liefde. 

3 Kom ons in woorden tegemoet, 
woorden van zachtmoedigheid, 
heilzaam als een vredegroet, 
God van liefde. 

  

 

Lezing:  Genesis 2: 15 - 3: 9 (NBV 21) 
 

De HEER God bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover 
te waken. Hij legde hem het volgende verbod op: ‘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.’ 
De HEER God zei: ‘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 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 de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de 
mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats. 
Uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, bouwde de HEER God een vrouw en 
Hij bracht haar bij de mens. Toen riep de mens uit: 
 ‘Dit is ze! 
 Mijn eigen gebeente, 
 mijn eigen vlees en bloed. 
 Vrouw wordt zij genoemd, 
 genomen uit een man.’ 
Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn 
vrouw, en zij zullen één lichaam zijn. 
Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor 
elkaar. 
Van alle in het wild levende dieren die de HEER God gemaakt had, was de slang het 
sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen 
enkele boom in de tuin mogen eten?’ ‘We mogen de vruchten van alle bomen eten,’ 
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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, 
en dat jullie dan als God 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 de HEER God in de koelte van de avondwind door de tuin 
hoorden wandelen, verborgen zij zich voor Hem tussen de bomen. Maar de HEER God 
riep de mens: ‘Waar ben je?’  
 

Lied:  Psalm 32  (couplet 1 en 3: cantorij, 2 en 4: allen) 
 
Evangelielezing:  Matteus 4: 1 - 11  (NBV 21) 

 

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. Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon 
van God bent, beveel die stenen dan 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, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en 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 zich voor mij neerwerpt 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 Hem te dienen. 
 

Lofprijzing: lied 339G (staande – 1x voorgezongen door de cantorij) 
 WOORDEN VAN LEVEN, EEN WEG OM TE GAAN 
 JEZUS MESSIAS 
 
Overdenking 
 
Meditatieve stilte 
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BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN 
 

Belijdend lied:   538  (couplet 1, 2 en 4: allen, couplet 3: cantorij, staande) 
 

Gedenklied:  ‘Wij noemen je naam’ 
 

 Tekst: René van Loenen, melodie: Marijn Slappendel 
 
 
 
 

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

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

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 (De voorbeden worden telkens beantwoord met lied 368d, 'Houd mij in leven…') 
 

Collecten: 1. Project Kerk in Actie (zie ook onderaan de orde van dienst) 
 2. Voor de kerkdienst 
 

Orgelspel 'Voluntary in d minor' van William Boyce (1710-1779) 
 

Slotlied: 542   (staande) 
 

Zegen  beantwoord met gezongen 'Amen' 
 

De tafelkaarsen worden gedoofd 
 

Orgelspel 'Voluntary in a minor' van John James (? - 1745) 
 
* Na de dienst is er koffie, thee of limonade 
 
* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte: 

NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente  
 Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 26 februari 2023' 
 Bij deze digitale gift is de verdeling: diaconie 60% en kerkdienst 40%. 
 (U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)  


