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De Bilt, Dorpskerk, 14 februari 2016, 10.00 uur. 
1e zondag 40 dagen tijd 
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 1-8 | Mattheüs 4: 1-11 |HSV | OB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Lied 174: 1, 2 en 3 

1 Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten 
het mocht nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaân. 
Dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
2 Mijn zuchten en mijn kermen 
zie aan, genadig God! 
Eilaas, wil mijns ontfermen, 
al heb ik uw gebod 
versmaad te meen'ger ure, 
ik wil mij beetren gaan. 
Dit doet mijn herte treuren: 
o Jesu, zie mij aan! 
 
3 De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan. 
Oorsprong der eeuwge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

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 
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Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Vandaag van oudsher gepreekt uit 
Mattheus of Lukas  
De beproeving in de woestijn 
 
Zingen Psalm 91: 1 en 2 NB 

1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
2 God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De HEER zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 

 
In de kindernevendienst staat centraal: 
Lukas 6: 27-35 
Daarom woorden vanuit dit gedeelte: 

27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. 
28 Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. 
29 Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die 
het bovenkleedvan u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. 
30 Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u 
is. 
31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. 
32 En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook 
de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 
33 En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, 
ook de zondaars doen hetzelfde. 
34 En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u 
daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te 
ontvangen. 
35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. 
Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is 
goedertieren over de ondankbaren en slechten. 
36Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is. 
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Zingen Psalm 119: 87 
Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o HEER', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 
 

DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Kindermoment 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Deuteronomium 8: 1-8 

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, 
6 en neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door 
Hem te vrezen. 
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land: een land met 
waterbeken, bronnen en diepe wateren, die ontspringen in het dal en op het gebergte; 
8 een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen en granaatappels; een land met 
olierijke olijfbomen en honing; 

 
2e lezing Mattheüs 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. 

 
Zingen Psalm 131: 1, 2 en 3 NB 

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. 
 
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? 
 
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. 

 
Preek / verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 91: 5 OB 

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. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Lied 173: 1,2 en 3 

1 Alles wat over ons geschreven is 
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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. 

 
Zegen 


