Nijbroek, Dorpskerk, 3 april 2011, v.m.
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 1-6 | Mattheüs 4: 1-11 uit de NBG ‘51
Orde van dienst:
Orgelspel: Ted Hogers
Welkom & Mededelingen
Gezang 173
1 Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
Laten wij samen stil zijn
voor het aangezicht
van de God van Israël
Stil gebed
Votum:
En onze hulp is
in de Naam van de Eeuwige
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 de gemeenschap met de Heilige Geest
Amen
In deze tijd van het jaar volgen wij de Jezus op weg naar Jeruzalem
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Zingen Psalm 122: 3
3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
Gebed
Zingen 131: 1
1 O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.
Het Woord van Gods Genade: Johannes in zijn eerste brief…
2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?
De geboden zoals Jezus ze heeft samengevat zoals ze staan in Markus 12
3 Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.
Gebed
Schriftlezingen:
O.T.
Deuteronomium 8: 1-6
1 Heel het gebod, dat ik u heden opleg, zult gij naarstig onderhouden, opdat gij moogt leven
en talrijk worden en het land binnengaan en in bezit nemen, dat de Here uw vaderen onder
ede beloofd heeft. 2 Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze veertig jaar
in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te
weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. 3 Ja, Hij
verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en
dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van
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brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat. 4 Het
kleed dat gij draagt, is niet versleten en uw voet is niet gezwollen in deze veertig jaar. 5
Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon
vermaant, 6en onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te
wandelen en Hem te vrezen.
Evangeliën
Mattheüs 4: 1-11
1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de
duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste
honger. 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat
deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet
alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.
5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het
dak des tempels, 6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar
beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u,
en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.
7 Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.
8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de
koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven,
indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er
staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 11
Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
Zingen Gezang 172
1 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die 't ons heeft voorgedaan.
2 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is komen uit het water
en staan in de woestijn,
geen god onder de goden,
geen engel en geen dier,
een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
3 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden,
de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten,
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de honger en de dorst,
de vragen en de angsten,
de kommer en de koorts.
4 Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Preek / verkondiging
Orgelspel
Zingen Psalm 91: 5
5 Maar gij moogt schuilen bij den HEER,
geen kwaad bedreigt uw woning:
gij hebt tot schild en tegenweer
den allerhoogsten Koning.
Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden;
zij zullen u naar Gods bestel
behoeden op uw paden.
Inzamelingen van de gaven
Dankgebed
Zingen Gezang 181: 4, 5 en 6
4 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
de heer zich voor de schulden zijner knechten
aan 't kruis liet hechten.
5 O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,
wat ooit bereiken d'arbeid mijner dagen,
dat U behage?
6 O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!
Zegen
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