
LITURGIE Zondag 6 maart 2022 

     Eerste zondag Veertigdagentijd 
     Zondag Invocabit,  
     ‘Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden 
     10.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
                       Organist: Piet Cnossen 

                                                  m.m.v. Dorpskerkcantorij o.l.v. Sjaak Leenders 
                                                  Pianist: Christan Grotenbreg 
                                                  Ambtsdrager: Kees van den Haak 

                                                  Lector: Ineke van Huissteden 

                                                  Kindernevendienst 
                                                  Koffiedrinken 
                                                                                                     

Welkom in de Dorpskerk 
 

Symbolische Schikking  
in de 40dagentijd - zondag 6 maart 
Jezus wordt in de woestijn op de proef 
gesteld.  
De kleur van de paarse doek betekent 
ingetogenheid, maar ook koninklijk.   
De boog is het teken van verbond tussen 
God en de Aarde. De grassen of aren zijn 
de verwijzing naar de tekst, een mens leeft 
niet van brood alleen.  
De primula of hemelsleutel symboliseert in 
deze schikking datgene waar het om gaat. 
God is de betrouwbare en God komt de 
aanbidding toe. 
 
Inleiding op de dienst: 
Als het leven eenvoudig was, zou de Bijbel 

een stuk dunner kunnen zijn. Maar omdat 

het leven vol vragen is, van eenvoudig tot 

complex, is er ook veel meer in de Bijbel te 

vinden. Vandaag gaat het van een heel 

gewone vraag: ‘wat ga je eten?’ naar de 

meest existentiële vraag: ‘wat is het doel 

van je leven?’ 

Wil je de strijd aangaan tegen het kwaad 

dat overal op de loer ligt en ons op een 

verkeerd spoor brengt. 

 

 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Sonate van D. Galuppi  
                            eerste deel. 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken.  
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied:  
 
Bemoediging en groet: 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Genade zij u en vrede van God onze  
     Vader en van zijn Zoon Jezus Christus 
A: Amen 
 

Zingen: Psalm 91a: 1 allen, 2 cantorij,  

                                  3 allen 

Gebed 

 

De cantorij zingt: ‘Longing for light’ 

Lied 1005, de Engelse versie 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Gebed van de zondag 

 

Lezing: Deutr. 5: 6-21 

 
Zingen: Lied 540: 1 en 4 vrouwen,  
                               2 en 5 mannen, 
                               3 en 6 en 9 cantorij,  
                               10 allen 
 



 

Lezing: Lucas 4: 1-13 
 
De cantorij zingt: ‘Lenten meditation’ 
Jesus Christ, my saviour, 

lived for me and died, 

source of my salvation, 

yet was crucified. 

 

Peace that knows no measure, 

this by faith I see. 

Love that knows no ending, 

Jesus died for me. 

 

Lord, we renew, 

our commitment these 40 nights and days 

and Lord, by your grace, 

help us change our sinful ways. 

 

Hear me now Lord Jesus, 

I will never stray, 

I will never wander, 

hear me, as I pray. 

 

Free me now from darkness, 

cleanse me now from sin. 

Pardon my transgressions, 

make me pure within. 

 

Lord, we renew, 

our commitment these 40 nights and days 

and Lord, by your grace, 

help us change our sinful ways. 

 

Amen, amen, amen. 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Zingen: Lied 536: 1, 3 en 4 allen 

                               2 cantorij 

 

Geloofsbelijdenis gelezen 

 

De cantorij zingt:’I believe’ 

I believe in the sun, even when it’s not 

shining. 

I believe in love, even when I don’t feel it. I 

believe in God, even when God is silent. 

 

De Amnestykaars wordt ontstoken 

Gebeden, afgesloten met Onze Vader  

 

Aankondiging collecte en bloemengroet 

 

Slotlied: 416: 1, 2 en 3 

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel: 

Gespeeld wordt: Sonate van D. Galuppi                              

                           laatste deel. 

 

We blijven zitten tot het orgel is 

uitgespeeld. 

 

Collectes:  

1. Rwanda: geef de hongerigen te eten. 

 In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 

procent van de 

inwoners van 

landbouw. Maar 

door gebrek aan 

grond kunnen veel 

mensen lastig 

rondkomen. Eén 

gewas verbouwen 

is niet genoeg om 

een gezin te 

voeden.  

Rwandese 

diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 

boerinnen op hun demonstratieboerderij. 

Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit 

verbouwen met moderne landbouw-

technieken. Na de training begeleiden ze 

boeren in hun eigen dorp. Steeds meer 

ouders kunnen hun kinderen hierdoor 

gezonde voeding geven. 

 
 
 
 
 

. 
 

2. Kerkhuishouding 
    Kosten erediensten 

     

 

 
 


