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Nijkerk, Grote Kerk 
Zondag 7 maart 2010 18.30 uur 
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 1-6 | Mattheüs 4: 1-11 | SV | Psalmen OB 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom 
 
Zingen Psalm 29: 5 en 6 

5 's HEEREN stem ontbloot het woud; 
Maar hij, die op God vertrouwt, 
Buigt zich veilig, Hem ter eer, 
Juichend in Zijn tempel neer. 
't Is de HEER', Wiens wenk de stromen 
In hun woede kon betomen; 
Die, in macht nooit af te meten, 
Eeuwig is ten troon gezeten. 
6 
Looft den HEER', die wondren werkt; 
Israel, Zijn volk, versterkt. 
Hem, die Jacobs heilig kroost 
Zeegnen zal met vreed' en troost. 

  
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En Vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 35: 1 en 2 

1 Twist met mijn twisters, hemelheer; 
Ga mijn bestrijdren toch te keer; 
Wil spies, rondas en schild gebruiken, 
Om hun gevreesd geweld te fnuiken. 
Belet hun d' optocht, treed vooruit; 
Zo worden z' in hun loop gestuit. 
Vertroost mijn ziel in haar geween, 
En zeg haar "'k Ben uw heil alleen". 
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2 Beschaam z' in hunnen trotsen waan, 
Die mij zo wreed naar 't leven staan; 
Zo worden z' achterwaarts gedreven, 
En rood van schaamte; doe hen beven, 
Die kwaad verzinnen tegen mij; 
Dat al hun list verijdeld zij; 
Verstrooi hen als de wind het kaf; 
Gods engel drijv' hen van mij af. 

 
Belijden wij nu het geloof 

In verbondenheid met de Kerk 
van alle eeuwen 
van alle plaatsen 
De Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 36 

2 Uw goedheid, HEER', is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog, 
Uw recht is als Gods bergen, 
Uw oordeel grondloos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vruchtloos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 
Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 
Een volle beek van wellust maakt, 
Hier elk in liefde dronken. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing Deuteronomium 8: 1-6 

1 Alle geboden, die ik u heden gebiede, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft, en 
vermenigvuldigt, en inkomt, en het land erft, dat de HEERE aan uw vaderen gezworen 
heeft.  
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.  
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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.  

 
Schriftlezing 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. 

 
Zingen Psalm 42: 2 en 3 

2 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 
Tot mijn spijze, dag en nacht; 
Daar mij spotters durven vragen; 
"Waar is God, dien gij verwacht?", 
Mijn benauwde ziel versmelt, 
Als zij zich voor ogen stelt, 
Hoe ik onder stem en snaren, 
Feest hield met Gods blijde scharen. 
 
3 O mijn ziel, wat buigt g' U neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwisslen in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn Naam nog loven. 

 
Preek / verkondiging Jezus in de woestijn…. 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 4 van 4 

 
Zingen Psalm 91: 5 en 6 

5 Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
Dies heb ik niets te vre-zen: 
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
Uw tent zal veilig we-zen. 
Hij zal Zijn engelen gebien, 
Dat z' u op weg bevrijden; 
Gij zult hen, in gevaren, zien 
Voor uw behoudnis strijden. 
 
6 Zij zullen u, Gods gunstgenoot, 
Naar 's Hoogsten welbeha-gen, 
Opdat gij aan geen steen u stoot, 
Op hunne handen dra-gen. 
Gij zult op jonge leeuwen treen, 
Op giftig' adders stappen, 
En door gevaar noch vrees bestreen, 
Den leeuw en draak vertrappen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 89: 10 en 11 

10 "Mijn hand zal, hoe 't ook ga, hem sterken dag en nacht; 
Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht; 
De vijand zal hem nooit door wreevle handelingen, 
Door list, of hels bedrog in uiterst' engten dringen; 
Den booswicht zal 't geweld nooit tegen hem gelukken, 
Noch in- noch uitlands vorst zijn zetel onderdrukken." 
 
11 "Ik zal integendeel, al wie hem wederstaat 
Verplettren voor zijn oog, en plagen, wie hem haat. 
Mijn trouw zal met hem zijn, Mijn goedheid hem geleiden, 
Zijn macht zal in Mijn Naam zich over d' aard' verspreiden; 
Zijn hand de grote zee, zijn schepter de rivieren, 
Door Mijn geducht bestel, met roem en eer bestieren." 

 
Zegen 


