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Bij de bloemschikking
De woestijn, de plek waar Jezus toen hij op de proef
werd gesteld, is eenzaam.
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale
achtergrond.
Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt
zien,
je leeft ook niet van brood alleen.
Het verhaal over de 'Grote Afleider' in de woestijn
kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg
voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die
met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf
dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.

INTREDE
MUZIEK
WELKOM
o.
Woord van welkom en mededelingen
INTOCHTSLIED
g.
538: 1,3,4
STIL GEBED
GROET
v.
De HEER zal bij u zijn!
g.
De HEER zal u bewaren!
BEMOEDIGING
v.
Onze hulp is de naam van de HEER
g.
die hemel en aarde gemaakt heeft!
DREMPELGEBED
v.
Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt.
Schep ons een hart
g.
doorzichtig en onverdeeld,
v.
geef ons een geest
g.
vast en moedig,
v.
wek onze ziel
g.
dat ze leven gaat,
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v.
g.
v.
g.

dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid.
Breng ons terecht, o God
breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen.
Amen

PSALM VAN DE ZONDAG
g.
95:1, (ik lees enkele verzen en dan) 4,5
KYRIE
v.
Smeekgebed
voorganger.(of kinderen en vrouwen)
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U
v.
Christus, ontferm U
g.
Christus, ontferm U
v.
Heer, ontferm U
g.
Heer, ontferm U.
GLORIALIED
g.
304
GEBED VAN DE ZONDAG
v.
Laat ons bidden
… dit uur en alle dagen van ons leven.
g.
Amen.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD
GESPREK met de kinderen door de voorganger
De kinderen gaan na het zingen van het projectlied naar de nevenruimten waar
gecollecteerd wordt.
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Couplet 2:
Dit is het woord dat hij ons geeft
Ik ben de Heer, een God die leeft
En waar je gaat ben ik er bij
Voor altijd ga ik aan je zij
EERSTE LEZING:
le : Exodus 17:1-7
ANTWOORDPSALM of LIED
g.
610: 1,2,3,4
TWEEDE LEZING:
v: Matteus 4: 1-11
v: ACCLAMATIE: LB 339 a
g.
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE,
O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
UITLEG
v.
Verkondiging
LIED
g.
905
GAVEN EN GEBEDEN
INZAMELING VAN DE GAVEN
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d.

Oproep tot geven
Kinderen komen terug uit de nevendienst.

Tijdens de inzameling van de gaven wordt er gemusiceerd.
DANK en VOORBEDEN
v.
Gebedsintenties, steeds eindigend met
… zo bidden wij:
g.

Liedbord 6: 458b

Stil gebed
g.

Onze Vader… (oecumenische tekst)

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan.
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche.
SLOTLIED
g.
Liedbord 7: 659:1,4,5,6
UITZENDING
v.
Zegen
g.
Amen, amen, amen!
MUZIEK
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of
thee.
Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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