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zondag 26 februari 2023 
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Voorganger: ds. Ruud Stiemer 
 

Ouderlingen:  Arma Kooiker en Robbim Heins  
 

Diakenen: Klaas Faber en Peter van Tilburg 
 

Lector: Madelief Houtman 
 

Organist: Jamie de Goei 
 

Koster: Erik van der Schans 
 

 
 
In deze dienst zal Elske Mare gedoopt worden, dochter van Erik Bergink 
en Janneke Duker en zusje van Linde en Tibbe. 
 
 
 

 
  VOORBEREIDING 
  
 

Orgelspel - Praeludium BWV 552 - J.S. Bach  
 
Welkomstwoord - door de ouderling 
 
Stilte voor persoonlijk gebed 
 
Allen gaan staan 
 
Aanvangslied - Lied 91a: 1, 2 – Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Bemoediging - door de ouderling:  
 
  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 
         allen:  
 
 
 
 

Gebed op de drempel - door de ouderling: 
 

  Barmhartige God, 
  wanneer U zelf niet bij ons bent, blijft dit huis leeg, 
  en als U zelf niet met ons gaat, zijn wij vergeefs bijeen; 
  wanneer U zelf ons niet verlicht, weten wij geen raad. 
  Breng ons dan tot waar U bent 
  tot voor uw lichtend aangezicht. 
  Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
  Maak dan uw stem hoorbaar, ons lied waarachtig  
  en ons gebed bezield. Door Jezus Christus, onze Heer. 
       allen: Amen 
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Allen gaan zitten 
 
Gebed om ontferming - afgesloten met: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DIENST VAN DE DOOP 
 

 
Groet - door de voorganger:  
 

  De Heer zij met u 
 
            allen:  
 
 
 
 

Zingen - Lied 20 uit Alles wordt Nieuw I 
 

  1. Laat de kind'ren tot Mij komen, 
      alle alle kind'ren 
      Laat de kind'ren tot Mij komen, 
      niemand mag ze hind'ren. 
      Want de poorten van mijn rijk  
      staan voor kind'ren open, 
      laat ze allen groot en klein 
      bij mij binnen lopen. 
 
  2. Laat de mensen tot Mij komen 
      over alle wegen. 
      Laat de mensen tot Mij komen 
      houdt ze toch niet tegen! 
      Want de poorten van mijn rijk 
      gaan ook voor hen open, 
      als ze aan een kind gelijk 
      bij Mij binnen lopen. 
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De kinderen vullen de doopvont met water 
 
Korte Inleiding 
 
Presentatie 
 
Allen gaan staan 
 
Geloofsbelijdenis - Lied 344 - Wij geloven één voor één en ook samen 
 
Allen gaan zitten 
 
Doopgebed 
 
Bediening van de Heilige Doop 
 
Doopkaars  
 
Vraag aan de ouders 
 
Allen gaan staan 
 
Verwelkoming  

 

  Gemeente, draagt haar die gedoopt is in uw 
  gebeden en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 
 

  allen:  Welkom, kind van God, 
     Welkom in de kerk van Christus, 
     Wereldwijd en in ons midden. 

 
Zingen - Lied 117d - Laudate omnes gentes 
 
Allen gaan zitten 
 
Gelukwensen 
 

 
  DIENST VAN HET WOORD 
 
 

Liturgische schikking -  
 

  ‘Uit liefde voor jou’. Dit is het thema in de Veertigdagentijd. 
Elke week is er een schikking rond dit thema. Meeleven uit liefde voor 
de ander is geen recht pad. Hiervoor staat de krulhazelaar met zijn 
kronkeltakken. Deze 1e zondag van de Veertigdagentijd gaat over de 
verzoekingen van Jezus in de woestijn. We zien het zand- de broden- de 
stenen- het kronkelige pad- en de kerstroos als belofte. 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
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Eerste lezing - Jesaja 58: 5-10 
 

  [5] Zou dat het vasten zijn dat Ik verkies? Is dat een dag van 
onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed 
neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER 
behaagt? [6] Is dit niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, 
de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 
[7] Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen 
zonder huis, iemand kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen?  
[8] Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult spoedig herstellen.  Je 
gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.  
[9] Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: 
‘Hier ben Ik.’ Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende 
vinger en de kwaadsprekerij, 
[10] wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul 
onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht 
van het middaguur. 
 
Zingen - Lied 537: 1, 2 - Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 
 
Evangelielezing - Matteüs 4: 1-11 
 

  [1] Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn 
om door de duivel op de proef gesteld te worden.  [2] Nadat Hij veertig dagen en 
veertig nachten had gevast, had Hij grote honger.  [3] Toen kwam de beproever 
naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in 
broden te veranderen.’  [4] 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.”’  [5] Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige 
stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel  [6] 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.”’  [7] Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: 
“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’  [8] De duivel nam Hem opnieuw mee, 
nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al 
hun pracht  [9] en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en 
mij aanbidt.’  [10] Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem.”’  [11] Daarna liet de 
duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen. 
 
Zingen - Lied 538: 1, 4 - Een mens te zijn op aarde 
 
Overdenking 
 
Orgelspel - Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 684 - J.S. Bach  
 
Zingen - Lied 556: 1, 3, 4 - Alles wat over ons geschreven is 
 
 

  GEBEDEN EN GAVEN 
 
 

Aandacht voor Amnesty International 
 
Mededelingen met oog op de gebeden 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

  Onze Vader die in de hemel zijt, 
  Uw naam worde geheiligd. 
  Uw koninkrijk kome. 
  Uw wil geschiede,  
  op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood. 
  En vergeef ons onze schulden 
      zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking, 
  maar verlos ons van de boze. 
  Want van U is het koninkrijk 
  en de kracht  
  en de heerlijkheid 
  in eeuwigheid.      
  Amen. 
 
Aankondiging van de collecten -  1. Kerk in Actie - Zambia 
      2. Kerk 
 

      Toelichting op blz. 7 
 
 

  ZENDING EN ZEGEN 
 
 

Allen gaan staan 
 
Slotlied - Lied 542 - God roept de mens op weg te gaan 
 
Zegen 
 

  allen:  
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel - Fuga BWV 552 - J.S. Bach  
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Toelichting bij de orgelmuziek: 
Dopen wordt gedaan in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Bach verklankte deze drie-eenheid nergens beter dan in het 
Praeludium und Fuge in Es-dur. Het Praeludium kent 3 ideeën die elkaar 
afwisselen: een refrein in ouverture-stijl, een melodie-met-begeleiding 
en een fugatisch deel. De fuga aan het eind is een zgn. Tripel-fuga: 3 
fuga's in één stuk waarbij het eerste fuga-thema met de volgende 
thema's worden gecombineerd. In het eerste fuga-thema kan de 
melodie van "O God die droeg ons voorgeslacht" worden herkend. Een 
melodie die Bach nooit gekend kan hebben, maar die in de thematiek 
van dopen wel aardig is om erbij te bedenken. De koraalbewerking na 
de verkondiging gaat over de doop van Jezus.  
In de bas, gespeeld met de linkerhand, wordt de rivier de Jordaan 
uitgebeeld met snelle doorlopende 16e noten terwijl de rechterhand 
twee hobo-partijen vertolkt. De melodie van het lied klinkt vervolgens in 
het pedaal. Muziek niet zozeer passend bij de ingetogenheid van de 
Veertigdagentijd maar des te meer passend bij de doop. 
 
 
Toelichting bij de eerste collecte: 
Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders. 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen 
met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en 
oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. 
Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor.   
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen 
om te kijken. Kerkleiders worden getraind om hen te begeleiden en 
praktisch te ondersteunen. 
U kunt uw bijdrage geven via de church-app, in het diaconiemandje bij 
de uitgang of overmaken naar 
Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50 met vermelding van Zambia 
zondag 26 februari 2023..  We bevelen deze collecte van harte bij u aan! 
 
 
Bijdragen aan beide collecten kan op de volgende manieren: 
 ▫ door een bijdrage in de collecteschaal   
 ▫ via de Chrch-app 
 ▫ zelf overmaken aan:  Diaconie – NL 92 RABO 0373 7377 50  
              Kerk -        NL 20 RABO 0373 7221 68  
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MEDEDELINGEN: 
 
 
 
Veertigdagentijd 
Vandaag is de  eerste zondag van de 40-dagentijd 
We volgen het thema ons aangereikt door Kerk in Actie:  
“Uit liefde voor jou” 
Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. 
à De vastenactie deze week is: Bid deze week voor iemand in je 

omgeving die je rust en vrede toewenst. 
à De inspiratietekst van deze zondag is Matteüs 4: 1 – 11  
 over de verzoeking van Jezus in de woestijn. 
 
 
Meditatie in de 40-dagen-tijd 
Iedere maandag in de 40-dagen-tijd, van 27 februari tot en met 
maandag 3 april van 19.30 -20.30 uur is er meditatie-tijd. Iedereen is 
welkom voor een uurtje stilte en bezinning. Ook als je maar één 
maandagavond mee kunt doen: welkom! 
 
 
Maaltijdgroep voor jongeren, 3 maart 
Voor 18 tot plm 25 jarigen is er een maaltijdgroep. We eten samen.  
En er is altijd een zinnig thema te bespreken, zeker als het over zin en 
betekenis van geloof en leven gaat. Vrijdag 3 maart komen we bij 
elkaar tussen 18.00-20.00 uur. Wil je je opgeven als je mee wilt doen, 
dan sturen we je verdere informatie. 
ruud@pgdenbosch.nl of erica@pgdenbosch.nl  
 
 
Kerk-op-schoot 12 maart – 8.30 uur 
Op zondag 12 maart is er een peuterviering in de Grote Kerk. In een 
korte viering van een half uur wordt een verhaal verteld, liedjes 
gezongen en is er iets te zien en te voelen. We beginnen om 8.30 uur 
met een begroeting door ‘dominee Beer’. Aansluitend is er gelegenheid 
om wat te eten en te drinken, een knutselwerkje te maken. Onderwijl 
kunnen ouders elkaar ontmoeten. Kom je ook? Of wil je meehelpen met 
de voorbereiding? Mail met Ruud Stiemer, ruud@pgdenbosch.nl  


