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1e zondag van de veertigdagentijd 
Voorganger:    Ds. H. Tacken, Rosmalen 

Organist:         Jos Dekkers 

Lector:             Jan Korver 

Bloemschikking 
De lange weg 
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt 
Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht 
van het kwaad. 
Er worden verschillende namen gebruikt voor dat 
kwaad; 
De duivel (vers 1) beproever (vers 3), satan (vers 10) 
Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor 
ogen. 
Of het nu om Jezus ’hongergevoel gaat, om Hem te 
laten bewijzen dat hij werkelijk Gods zoon is, of 
om zijn rijk met onmiddellijke 
ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. 
Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader. Er 
is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het 
doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen 
(de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat 
we niet moeten kiezen. 
Voor de “snelle “oplossingen of bevredigingen van 
onze behoeften. 
Trouw zijn aan God en aan elkaar is een lange weg. 

 

Kindernevendienst 

Thema: Waar zeg je nee tegen  

Jezus is veertig dagen en nachten in de 
woestijn. 
Hij wordt door de duivel op de proef gesteld, 
maar geeft niet toe aan de verleidingen. 
Daarna laat de duivel hem met rust en komen 
engelen om hem te dienen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar 
de woestijn 

om door de duivel op de proef gesteld te worden.” 
[Matteüs 4,1] 

 

Orgelspel: 

Stilte 

Welkom en mededelingen: 
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Voorbereiding  

Zingen: uit Psalm 91:1 en 5 ‘Heil hem wien God 

een plaats bereidt’ (LB 91:1 en 5) 

Stil gebed: 

Bemoediging en Groet: 

Drempelgebed: 

Zingen: uit Psalm 91:7 (LB 91:7) 

Kyriegebed: 

Zingen: Lied 807:1.4.5.6 ‘Een mens te zijn op 

aarde’  

[onder het naspel van dit lied komen de 

kinderen naar voren] 

Project ‘Verander je Mee?’ – thema Waar zeg 

jij nee tegen? 

[Aandacht voor het project door leiding 

Kindernevendienst en de Veranderaar] 

Zingen: Projectlied 2023 ‘Verander je mee?’ 

[Onder het zingen van het lied gaan de 

kinderen naar hun eigen ruimte] 

 

 

Dienst van het Woord 

Gebed van de zondag: 

Lezen: Genesis 2,15-3,9 [door de lector van 

dienst 

Zingen: Lied 944:1.2.3 ‘O Heer, verberg U niet 

voor mij’ 

Lezen: Matteüs 4,1-11 

Zingen: Lied 537:1.2.4 ‘Zo spreekt de Heer die 

ons geschapen heeft’ 

Verkondiging: 

Orgelspel: 

Zingen: Lied ‘Uit goed of kwaad te mogen 

kiezen’   

[melodie van 'U kennen, uit en tot U leven' 

– Liedboek 653] 

1. Uit goed of kwaad te mogen kiezen, 

aan ons het leven of de dood, 

het leven winnen of verliezen, 

die keus ligt voor ons levensgroot. 

Wat kiezen wij, door wie geleid, 

in deze veertigdagentijd? 

2. Er wordt verteld, er was een koning 

die kiezen moest in de woestijn 

en in dat oord besloot: zijn woning 

zou tussen kleine mensen zijn; 

en wat voor macht men hem ook bood, 

hij wist de richting uit de dood. 

3. Uit goed of kwaad te mogen kiezen, 

begin en einde van ons lied; 

wat wij ook winnen of verliezen, 

wij zijn daarin de eersten niet. 

Op wat voor kruispunt wij ook staan, 

er is er een ons voorgegaan. 

Dienst van gebeden en gaven 

Dankgebed: 

Voorbede: 

Stil gebed: 

Onze Vader:  

Inzameling van de gaven: 

1 KIA 40 dg. tijd 

2 Exploitatie 

3 Steuncollecte  

[onder de inzameling zingen we: 'Wij delen 

geloof, wij delen de hoop] 
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2. Wij delen met jou, en met iedereen 

de hoop en liefde van God. 

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 

en niemand kwam iets te kort. 

Zo mogen wij delen met handen en hart 

totdat het een overvloed wordt. 

 

3. Wij delen ver weg, wij delen dichtbij, 

een kerk, een wereld, een God. 

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 

en niemand kwam iets te kort. 

Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag, 

als delen een deel van ons wordt. 

 

Project ‘Verander je Mee?’ 

[door de leiding Kindernevendienst – kinderen 

zijn gaan zitten] 

Zending en zegen  

Zingen: Lied 562:1.2 ‘Ik wil mij gaan 

vertroosten’  

Zegen: met gezongen ‘Amen’ 

Orgelspel 
 

Collecten 
40dagentijd 2023: Uit liefde voor jou. 
Uit liefde voor jou: woorden die laten zien dat 
je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat 't je 
echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons 
laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn 
tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde 
voor mensen. Een plek die ons daaraan 
herinnert is de Tafel van de Heer, waar we 
worden opgeroepen om te delen van wat we 
ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de 
dag van vandaag. In de Veertigdagentijd geven 
we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver 
weg. Deze eerste zondag van de 
Veertigdagentijd is de collecte bestemd 
voor Zambia - Maatjes voor gezinnen 
zonder ouders 
 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 
ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen 
onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd 
zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, 
nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als 
die ook overlijden, staan veel weeskinderen er 
alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet 
zelf het huishouden doen, moet voor inkomen 
zorgen, moet de andere broertjes en zusjes 
onderhouden. Hun eigen toekomst valt in 
duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te 
betalen (voor schoolmaterialen en 
schooluniform), ze hebben ook geen tijd om 
naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme 
armoede. Ze werken als dienstmeisje, 
metselaar of visser, dagloner of verkopen 
iets  op straat. Meisjes belanden geregeld in de 
prostitutie. 
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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. 
Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 
kind-gezinnen onder hun hoede genomen. 
Daarnaast worden 75 kinderen die 
gezinshoofd zijn ook getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin 
te runnen en een opleiding af te maken. 
U kunt uw gave ook overmaken op het 
ibannummer van de ZWO: 
NL16RABO0373709242 met vermelding van: 
Zambia 
De 2e collecte is bestemd voor: Exploitatie van 
onze eigen kerk. De 3e is voor Steuncoll. 
 
 
Berichten voor de gemeente 
Bloemen. 
Op 19 februari gingen de bloemen als groet 
naar mw. M. van Achterberg-van Drongelen. 
Zij werd onlangs 102 jaar. 
 
Vergadering kerkenraad 
Maandag 27 februari vergadert de kerkenraad 
om 20.15 uur. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden 
doorgeven door mij te bellen (06 36422405) of 
te mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: 
telefonisch 06 83446753; e-mail 
dsgvanderlinden@gmail.com  
 
 
 

Jezus: wie is Hij toch dat wind en water 
hem gehoorzamen? 
Jezus staat bekend als iemand over wie 

wonderverhalen worden verteld. In Jezus’ 

tijd vragen mensen zich daarom af wie Hij 

toch is? Hoe zit dat nou met die 

wonderen? Hoe kan het dat water en wind 

naar Hem luisteren als Hij een storm op 

zee stilt? De volgende avond in de serie 

‘Wie is Jezus voor jou?’ gaat over die vraag 

die mensen al stellen in de Bijbel. Op 

woensdagavond om 20.00u is iedereen van 

harte welkom in De Brug om daarover mee 

te denken of te luisteren. 

Twintig mensen kwamen naar de eerste avond 

uit de serie. Dominee Otto Grevink leidde het 

boekje ‘Wie is Jezus?’ in dat het 

Bijbelgenootschap gratis ter beschikking 

stelde. Nu het niet meer te bestellen is heeft 

dominee Otto een restpartij opgevraagd. Hij 

heeft nog enkele exemplaren voor wie daar 

interesse in heeft.  

Iedereen kreeg de mogelijkheid om te 

vertellen wat je van Jezus denkt of vindt, en 

wat Hij voor je betekent. Eén Bijbelverhaal 

stond centraal, waarin mensen uit zijn 

geboortestad zich verbazen over wat Jezus 

allemaal zegt en doet: ‘Dat is toch de zoon van 

die timmerman? We kennen zijn broers en 

zussen.’ Ondanks dat Zijn woorden duidelijk 

gezag hadden, wijs waren, konden ze niets 

teweeg brengen, omdat de mensen die Hem 

juist zo goed dachten te kennen, er niets mee 

konden. Jezus kon daarom daar nauwelijks 

wonderen verrichten. ‘Interessant’, 

‘verrassende inzichten’, ‘fijn dat er ruimte is 

voor je eigen vragen en ideeën’ waren een 

aantal reacties van bezoekers. Zij kwamen uit 

Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Waalwijk, 

Drunen en Waspik af op deze avond.  

De serie wordt voortgezet, elke 

woensdagavond tot en met 5 april om 20.00u 

in De Brug, Heistraat 4, Sprang-Capelle. 

Alleen op Biddag, 8 maart, begint de avond na 

de kerkdienst om 20.30u. Meer informatie is te 

krijgen bij ds. Otto Grevink, 

ottogrevink@gmail.com. 
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