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Nijkerk, Grote Kerk 
Zondag 24 februari 2013 
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 1-6 | Mattheüs 4: 1-11 | HSV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
 
Zingen: 
 
 
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 
Amen 

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

 
Zingen Psalm 91 

1 Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Ko-ning, 
Beveiligd in den duistren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo-ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 
 
2 Hij zal uit 's vogelvangers net 
U veilig doen ontko-men. 
Hij is het, die uw leven redt; 
Gij hebt geen pest te schro-men. 
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar, 
U met Zijn vleuglen dekken; 
Zijn waarheid u ten beukelaar, 
En ten rondas verstrekken. 
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Belijden wij nu het christelijk geloof 
Deze plaats en op dit moment 
Daarbij bedenkend zoals de grondwet van onze kerk belijdt 
Dat wij daarbij delen in de aan Israël geschonken verwachting 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 52: 7 

7 Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 
Omdat Gij 't hebt gedaan. 
'k Verwacht Uw trouwe hulp van boven; 
Uw waarheid zal bestaan. 
Uw Naam is voor 't oprecht gemoed, 
Van al Uw gunstvolk goed. 

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

1 U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, 
talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en 
in bezit neemt. 
2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig 
jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou 
stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. 
3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende 
en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van 
brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. 
4 De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 
veertig jaar. 
5 Weet dan in uw hart dat de HEERE, uw God, u gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man 
zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt, 
6en neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door 
Hem te vrezen. 

 
2e lezing Mattheus 4: 1-11 

1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door 
de duivel. 
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. 
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen 
broden worden. 
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, 
maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 
5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte 
van de tempel, 
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6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er 
staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen 
zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 
7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet 
verzoeken. 
8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de 
koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, 
zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 
11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen 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 / verkondiging 
 
Zingen Psalm 91: 5 

5 Ik steun op God, mijn toeverlaat, 
Dies heb ik niets te vre-zen: 
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad; 
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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. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Avondzang: 5, 6 en 7 

5 Bescherm ons, in den bangen tijd 
Van zielsverzoeking en van strijd; 
Laat nooit den bozen vijand toe, 
Dat hij ons enig' hinder doe. 
 
6 Behoed het ganse Christendom; 
Geef dat in kruis Uw vreugd weerom; 
Vertroost het neergebogen hart, 
En heel in gunst der kranken smart. 
 
7 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 

 
Zegen 


