
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 1 van 3 

Epe, Sionskerk 
3 september 1978, Woestijnreis 17 met tekst Deuteronomium 8: 2-6 
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 2-6| Mattheüs 4: 1-11 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die nooit laat varen 
De werken Zijner handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
En van Christus Jezus de Here 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 92: 1 en 2 

1 Laat ons den rustdag wijden, 
Met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
Dat w' ons in U verblijden. 
't Zij d' uchtendstond, vol zoetheid, 
Ons stelt Uw gunst in 't licht; 
't Zij ons de nacht bericht, 
Van Uwe trouw en goedheid. 
 
2 't Voegt ons met blijde klanken, 
Door 't voorbedachte lied, 
Hem, die het al gebiedt, 
Op harp en luit te danken, 
Gij hebt door Uw vermogen, 
O Heer', mijn hart verheugd; 
Ik zal, verrukt van vreugd, 
Uw grote daan verhogen. 

 
Hoort Gods gebod en belofte 
 
Zingen Psalm 119: 2 

2 Die, wars van 't kwaad, niet in de zonde leeft; 
Maar zijnen gang bestiert naar 's Heeren wetten. 
Gij, grote God, die ons bevelen geeft, 
Gij eist, dat w' op Uw woord gestadig letten, 
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En dat w' ons hart, aan Uwen wil verkleefd, 
Geduriglijk op Uwe wegen zetten. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Deuteronomium 8: 2-6 

2 En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, deze veertig jaren in de 
woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, wat in 
uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet. 
3 En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet 
kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet 
alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond 
uitgaat. 
4 Uw kleding is aan u niet verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren. 
5 Bekent dan in uw hart, dat de HEERE, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon 
kastijdt. 
6 En houdt de geboden des HEEREN, uws Gods, om in Zijn wegen te wandelen, en om Hem 
te vrezen. 

 
2e lezing: Mattheüs 4: 1-11 

1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den 
duivel. 
2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. 
3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze 
stenen broden worden. 
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, 
maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 
5 Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde Hem op de tinne des 
tempels; 
6 En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is 
geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, 
opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. 
7 Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet 
verzoeken. 
8 Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hogen berg, en toonde Hem al de 
koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid; 
9 En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, nedervallende, mij zult 
aanbidden. 
10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, 
zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. 
11 Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 78: 2 en 3 
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2 Verborgenheen, met diep ontzag te melden, 
Die ons voorheen de vaderen vertelden, 
Die wij, hun kroost, ook niet verbergen mogen, 
Die stellen wij het nageslacht voor ogen; 
Des Heeren lof uit 's lands historieblaan, 
Zijn sterken arm en grote wonderdaan. 
 
3 Want God heeft Zijn getuigenis gegeven 
Aan Jakobs huis; een wet, om naar te leven, 
Die Israel zijn nageslacht moet leren, 
Opdat men nooit haar kennis moog' ontberen; 
God vordert, dat de naneef, eeuwen lang, 
Van kind tot kind, dit onderwijs ontvang'. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 105: 23 en 24 

23 Dus toog 't verkoren volk des Heeren 
Al juichend uit, op Gods begeren. 
Het land der heidnen van rondom, 
Schonk Hij hun tot een eigendom. 
Der volken arbeid werd geheel 
Aan Israel ten erflijk deel. 
 
24 Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 
Opdat het altoos Hem zou vrezen, 
Zijn wet betrachten, en voortaan 
Volstandig op Zijn wegen gaan. 
Men roem' dan d' Oppermajesteit 
Om zoveel gunst, in eeuwigheid. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 68: 6 

6 De koningen, hoe zeer geducht, 
Zijn met hun heiren weggevlucht; 
Zij vloden voor Uw ogen; 
De buit van 't overwonnen land 
Viel zelfs der vrouwen in de hand, 
Schoon niet mee uitgetogen. 
Al laagt g', o Isrel, als weleer, 
Gebukt bij tichelstenen neer, 
Toen gij uw juk moest dragen, 
En zwart waart door uw dienstbaarheid, 
U is een beter lot bereid; 
Uw heilzon is aan 't dagen. 

 
Zegen 


