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Oosterwolde, Dorpskerk 
Zondag 10 april 2011 9.30 uur 
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 1-6 | Mattheüs 4: 1-11 | SV 
 
Orde van dienst: 
 
De opname begint bij de schriftlezing 
 
Organist: Jan van Boven 
 
Schriftlezingen 
 
1e Lezing 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 de 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 hartwas, 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 Mattheus 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. 
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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: 3, 4 en 5 

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. 
 
4 'k Denk aan U, o God, In't  klagen, 
Uit de landstreek der Jordaan. 
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 
'k Roep van't  klein gebergt' U aan. 
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
Daar 't gedruis der waatren groeit, 
Daar Uw golven, daar Uw baren 
Mijn benauwde ziel vervaren. 
 
5 Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
Preek  
 
Dominee Vreekamp wordt toegesproken door broeder Schut en toegezongen en zingt mee… 
 
Zingen Psalm 119: 7 

7 'k Heb andren al de rechten van Uw mond 
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. 
Uit al den schat van 't grote wereldrond 
Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 
Door mij betracht, en andren aangeprezen. 

 
Dankwoord uitgesproken door Dominee Vreekamp 
Enkele zinnen ervan…… 


