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Oude kerk, Zondag 10 maart, eerste in de Veertigdagen 
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DIAKEN VAN DIENST: Marja Oudt 

INZAMELING: Kerk In Actie voorjaarszending/Kerkenwerk 

  

Na deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Pauwehof. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Volgende week zondag: 

Oude Kerk, 10 uur ds. Pieter Terpstra  

 



VOORBEREIDING 
Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

Na het ontsteken van de tafelkaars, zingen we (zo mogelijk staande) 

  

 

Groet, bemoediging en drempelgebed   

V:  De Heer zij met u, 

G:  ook met u zij de Heer 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  …drempelgebed…  

 

ZINGEN: Rond het licht dat leven doet, Lied 287: 1, 2 en 3 

(daarna gaan we zitten)   

 
 



 
 

2. Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

3.Rond het water van de doop 

komt de Rode Zee ter sprake; 

droogvoets, tussen nood en dood 

volgen wij een brandend baken: 

in het nachtelijke uur 

vlamt een vuur. 

 

Gebed om ontferming 

 

ZINGEN: Met de boom des levens, Lied 547: 4 en 5 

4.Laten wij God loven, leven van het licht, 

onze val te boven in een evenwicht, 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 

maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 

Kyrie eleison,wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 

 



De kinderen gaan naar de Kinderkring, terwijl zij naar voren komen zingen we 

samen:  We gaan voor even uit elkaar. 

 
 

RONDOM HET WOORD 

Inleidende woorden 

Bijbellezing: Lucas 4, 1 – 13 

 

ZINGEN: Een mens te zijn op aarde, Lied 538: 1, 2 en 3 

 



2. Een mens te zijn op aarde  3. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd,   in deze wereldtijd, 

is komen uit het water  dat is de dood aanvaarden, 

en staan in de woestijn,  de vrede en de strijd, 

geen god onder de goden,  de dagen en de nachten, 

geen engel en geen dier,  de honger en de dorst, 

een levende, een dode,  de vragen en de angsten, 

een mens in wind en vuur.  de kommer en de koorts. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

ZINGEN: Wie in de schaduw Gods mag wonen, Lied 91 a 

 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 



3. Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

Voorbeden – Onze Vader   

Mededelingen/ inzameling van de gaven              

 

Presentatie 

Terwijl de dopeling wordt binnengebracht zingen wij: 

Ik zal er zijn voor jou  (Uit: Geroepen om te zingen 199: 1, 3 en 4) 

 

3. Ik zal er zijn voor jou.            4. Ik zal er zijn voor jou 

een schaduw aan je zij  ik laat je niet alleen 

Ik zal er zijn voor jouw  Ik zal er zijn voor jou 

Ik ben er altijd bij.  mijn licht straalt om je heen.  

        

Kleine geloofsbelijdenis 

Doopgebed                                                  

Doopvragen 

Doop 

 

ZINGEN: Psalm 134, 3 

Uit Sion, aan den HEER gewijd,                                                                   

zegene u zijn heiligheid. 

Hij die hemel en aarde schiep, 

Hij is 't die u bij name riep. 

 



Overhandiging van de doopkaars 

 

Zingen: Lied bij de doop (Uit: Geroepen om te zingen 79) 

 
 

4. Nu mag je gaan leven met mensen verbonden in liefde en trouw 

omdat zij vandaag bij dit dopen Gods Naam legden naast die van jou. 

refrein 

 

Woorden ter overweging: 

Niemand is zo volmaakt en zo heilig dat hij niet af en toe met verleidingen te 

maken krijgt; die horen immers bij het leven. Toch zijn verleidingen niet alleen 

maar negatief. Je kunt er ook iets aan hebben (al kunnen ze je goed 

dwarszitten): je wordt erdoor met jezelf geconfronteerd. Alle beroemde gelovigen 

zijn door verleidingen en moeilijke situaties gevormd en zijn erdoor gegroeid in 

het geloof. En al die mensen die er geen weerstand aan konden bieden zijn hun 

geloof kwijtgeraakt.                           
                                                            (Uit: De navolging van Christus, Thomas a Kempis) 

 

 

Geestelijke oefening:  

 Wordt stil, adem rustig, neem de tijd (minstens 5 minuten) 

 Lees en herlees 

 Zoek het woord dat jou raakt, verwijl daarbij 

 Maak een aantekening in je ‘rapiarium’ (notitieschriftje) 

 

 



 

SLOTLIED: Lied 416: 1 en 2 (de eerste regel wordt door de voorganger gezongen) 

 
 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zending & Zegen, beantwoord met 

 


