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Angstige vrijheid 

 
De kaarsen aangestoken  
 
Strek naar mij uit uw gedachten (VL 508) 
 
Drempeltekst 
Wij vandaag dit uur op deze plaats, 
in de naam van God-Ik zal er zijn 
in de naam van Jezus-hebt elkander lief 
in de kracht van de geest 
die deze aarde, met al haar littekens en wonden, 
zal vernieuwen: 
mogen wij horen, herkennen, opleven, 
open de woorden die geschreven staan 
doe lichten over ons uw aangezicht. 

 
Kome wat komt (VL 556) 
 
Woord ten geleide 
 
Kinderkring 
 
De woorden die wij spraken (VL 526) 
 
Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen 
Exodus 16:1-3 
 
Van Elim braken zij op en kwamen, 
heel de gemeente van de kinderen van Israël, 
in de woestijn van Sin tussen Elim en Sinai, 
op de vijftiende dag van de tweede maand 
na hun uittocht uit het land Egypte. 
En zij gingen tekeer, heel de gemeente van de kinderen van Israël, 
tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. 
De kinderen van Israël zeiden tot hen: 

Was het ons maar gegeven gestorven te zijn 



door de hand van JHWH in het land Egypte 
toen wij nog zaten bij de vleespot 
en brood te eten hadden tot verzadigens toe. 
Want jullie hebben ons uitgeleid naar deze woestijn 
om heel deze vergadering te doen sterven van de honger. 

 

Alsof een richting ons werd ingeschapen (VL 307) 
 
Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret 
Matteüs 4:1-11 
 
Toen werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn 
om te worden beproefd door de Tweedrachtzaaier.  
Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, 
had hij grote honger.  
Die hem beproefde kwam naar hem toe en sprak:  

Als jij een zoon van God bent, 
zeg tegen die stenen dat zij broden worden. 

Maar hij antwoordde en sprak:  
Geschreven staat: 
‘De mens leeft niet van brood alleen, 
maar van elk woord dat komt uit de mond van God.’   

Toen nam de Tweedrachtzaaier hem mee naar de heilige stad, 
plaatste hem op de vleugel van het Heilige   
en sprak tot hem:  

Als jij een zoon van God bent, 
werp je naar beneden. 
Want geschreven staat: 
‘Hij heeft zijn engelen geboden 
jou op handen te dragen, 
dat jij niet je voet zult stoten aan een steen.’ 

Jezus sprak tot hem:  
Ook staat geschreven: 
‘Jij zult JHWH, jouw God, niet beproeven.’ 

Opnieuw nam de Tweedrachtzaaier hem mee, de hoogste berg op. 
Hij toonde hem alle koninkrijken van deze wereldorde in hun heerlijkheid 
en sprak:  

Dit alles zal ik jou geven 
als jij je neerwerpt voor mij. 

Toen sprak Jezus tot hem:  
Weg, Satan! 
Want geschreven staat: 
‘Voor JHWH, jouw God, zul jij je neerwerpen 



en dienen hem alleen.’ 
Toen liet de Tweedrachtzaaier hem vrij gaan 
en zie, engelen kwamen om hem te dienen. 
 

Pianospel 
 
Toespraak 
Bart-Jan van Gaart 
 
Als vrijheid was wat vrijheid lijkt (VL 796) 
 
Intermezzo  

mededelingen en collecte 

 
Dienst van de tafel 
Hier begint de dienst van de tafel, 
viering van eucharistie, 
ritueel van solidariteit: 
laat ons bidden. 
 
Gedenk uw mensheid 
in dit eindeloos heelal op zoek naar U. 
Gedenk ons hier bijeen 
laat ons niet vallen. 
Gedenk uw trouw 
aan Abraham gezworen. 
Gedenk uw kind uit Nazaret, 
de schoot die hem gedragen heeft, 
uw grote liefde. 
Gedenk de kinderen uit ons geboren. 
Roep over hen uw Naam. Verberg U niet. 
Trek niet uw handen af van deze aarde. 
 

Avondmaal ter heiliging (VL 633) 
 

Moge het delen (Oomen)  
 
Brood en wijn  
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor 

 
Nada te turbe (Taizé) 
 



Delf mijn gezicht op (VL 744)  
 
Voorbeden 
 
Onze Vader (VL 849)  
 
Zegen 
 
Hoever te gaan (VL 318)  
 


