Liturgie zondag 1 maart 2020
Thema: confrontatie

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Cor van Kooten

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis: 4 en 5
Bemoediging en groet
Psalm 91 Heil hem wien God een plaats bereid: 2 en 3
Gebed voor de nood van de wereld met als acclamatie na zo
bidden wij en zingen:
het refrein van lied 1005 Zoekend naar licht
(Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister,
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hierin uw huis)
Kindermoment
Projectlied
De paaskaars brandt, zo weten wij,
God maakt het licht voor jou en mij
Hij maakt een eind aan je verdriet,
Want Hij vergeet de mensen niet
Dit is het woord dat Hij ons geeft
Ik ben de Heer, een God die leeft,
En waar je gaat ben Ik erbij,
Voor altijd ga ik aan je zij.

Inleiding thema
Zondagsgebed
Lezing Matteus 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
Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God
bent, beveel dan die stenen 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 en zette hem
op het hoogste punt van de tempel.
6
Hij 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 voor mij neervalt 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 voor hem te zorgen.

Lied 538 Een mens te zijn op aarde: 2 en 4
Overweging
Luisterlied: Oden van Salomo Ode 13: De Heer is onze spiegel
Gebeden
Collecte-kinderen komen terug
Lied 416 Ga met God: 1, 2 en 4
Zegen
Gezongen amen

