


Orgelspel voor de dienst: 

 

Welkom en mededelingen, door de ouderling van dienst  

 

We zingen als introïtuslied: Psalm 95 (Oude Berijming) 

4 Want Hij is onze God, en wij 

zijn 't volk van Zijne heerschappij, 

de schapen, die Zijn hand wil weiden. 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 

gelooft Zijn heil- en troostrijk woord, 

verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 

Stil gebed, ‘Onze hulp’, christelijke groet 

Openingswoord: Hebreeën 4:15 ‘Want wij hebben geen 

Hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze 

zwakheden, maar Een die in alles op dezelfde wijze als wij is 

verzocht, maar zonder zonde’. 

 

We zingen: Psalm 89 (Oude Berijming) 

9 Gij hebt weleer van hem, die Gij geheiligd hadt, 

gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 

‘Ik heb bij ene held voor Isrel hulp beschoren, 

hem uit het volk verhoogd, hem had Ik uitverkoren. 

'k Heb David, Mijne knecht, Mijn gunsteling gevonden 

en hem met heil'ge zalf aan Mij en 't rijk verbonden’. 

 



12 "Gij," zal hij zeggen, "zijt mijn Vader en mijn God, 

de rotssteen van mijn heil". "'k Zal hem ook stellen tot 

een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders t' eren. 

Als koning zal hij zelf de koningen regeren; 

Mijn goedertierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven, 

en Mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven." 

 

We luisteren naar Gods gebod, uit Deuteronomium 6 (het grote 

gebod) en Efeziërs 6 (de geestelijk wapenrusting) 

-4 Luister, Israël! De Here, onze God, de Here is één! 

5 Daarom zult u de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, 

met heel uw ziel en met heel uw kracht. 

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 

7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in 

uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u 

opstaat. 

 

-10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Here en in de 

sterkte van Zijn macht. 

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand 

kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar 

tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 

wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 

geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u 

weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles 

gedaan te hebben, stand kunt houden. 



14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en 

bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie 

van de vrede. 

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle 

vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de 

Geest, dat is Gods Woord, 

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt 

in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en 

smeking voor alle heiligen. 

19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het 

openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis 

van het Evangelie bekend te maken, 

20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin 

vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. 

 

We zingen: Gezang 154 (NHB 1938) 

 

3 Al ben ik vol van zonden,  

wil mijns gedachtig zijn.  

Uw deugd is zonder gronden,  

de schulden zijn al mijn!  

Ik ken 't, al is 't zeer spade,  

en wil mij niet versmaân,  

U smeek ik om genade:  

o Jesu, zie mij aan! 

 



Gebed van schuldbelijdenis en verlichting met de Heilige Geest 

 

Genadeverkondiging en lofprijzing 

 

We zingen: Psalm 138 (Oude Berijming) 

1 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

vermelden, Heer, U dank bewijzen. 

'k Zal U in 't midden van de goôn, 

op hoge toon met psalmen prijzen. 

Ik zal mij buigen op Uw eis 

naar Uw paleis, het hof der hoven, 

en om Uw gunst en waarheid saâm, 

Uw grote naam eerbiedig loven. 

 

Lezing uit de Heilige Schrift (HSV), Oude Testament: 

Deuteronomium 8:2-6 (oproep tot gehoorzaamheid) 

 

2 Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de 

Here, 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 

Here 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 Here, uw God, u gehoorzaamheid 

bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt, 

6 en neem de geboden van de Here, uw God, in acht door in 

Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen. 

 

We zingen: Gezang E (Gebed des Heren, achter de oud-

berijmde psalmen) 

 

7 Leid ons in geen verzoeking ooit, 

verberg voor ons Uw aanzicht nooit! 

Gij weet het, onze kracht is klein, 

de driften veel, en 't hart onrein. 

Wat wordt er van ons in die staat, 

o Vader, zo Gij ons verlaat? 

 

8 Verlos ons uit des bozen macht, 

bescherm en sterk ons door Uw kracht: 

Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot, 

dus zijn w' elk ogenblik in nood. 

Hier komt nog vlees en wereld bij, 

ai, sterk ons dan en maak ons vrij! 

 

Lezing uit de Heilige Schrift (HSV), Nieuwe Testament: Lukas 

4:1-13 (Jezus in de woestijn door de duivel verzocht) 

 



1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan 

en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 

2 waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at 

niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg 

Hij honger. 

3 En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan 

tegen deze steen dat hij brood wordt. 

4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de 

mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van 

God. 

5 En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet 

Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 

6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de 

heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij 

overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 

7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. 

8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, 

satan, want er staat geschreven: U zult de Here, uw God, 

aanbidden en Hem alleen dienen. 

9 En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette Hem op het 

hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de 

Zoon van God bent, werpt U Zich dan vanhier naar beneden, 

10 want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel 

zal geven om U te bewaren, 

11 en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat U Uw voet 

niet misschien aan een steen stoot. 

12 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U 

zult de Here, uw God, niet verzoeken. 

13 En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij 

Hem tot een bepaalde tijd. 



 

Kindermoment 

 

We zingen mee met Lied 224 (Evangelische Liedbundel) 

 

God wijst mij een weg 

als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij Zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in Zijn hand leg, 

wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 

 

 

Al moet ik door de wildernis - 

Hij leidt mij. 

Hij toont mij een rivier in de woestijn. 

Alles zal ooit vergaan 

maar Zijn liefde blijft bestaan 

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag. 

 

 

 



God wijst mij een weg 

als ik zelf geen uitkomst zie. 

Langs wegen die geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij Zijn wil bekend. 

Hij geeft elke dag 

nieuwe liefde, nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in Zijn hand leg, 

wijst Hij mij de weg, 

wijst Hij mij de weg. 

 

Verkondiging met als tekst Lukas 4:1-2a ’Jezus, vol van de 

Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de 

Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht 

werd door de duivel’.  

Thema: Op de proef gesteld. 

 

We zingen: Gezang 41 (NHB 1938) 

5 Hij, die als Hogepriester leeft,  

en met Zijn Geest ons zegent,  

Hij is 't, die moed en sterkte geeft,  

wat kwaad ons ook bejegent.  

 

6 Hij meet de maat van al de smart,  

die ooit ons hart bestormde,  

en heeft de toegang tot dat hart,  

dat Hij als Schepper vormde. 



 

7 Die in ons oog de moeite leest,  

toont ons Zijn medelijden;  

Hij is, als wij, verzocht geweest  

en sterkt ons als wij strijden.  

 

11 Zijn Kerk, gevestigd in Zijn bloed,  

zal voor geen vijand bukken:  

geen list, geen macht, hoe fel zij woed',  

zal z' ooit aan Hem ontrukken.  

 

13 Kom, Christenschaar, komt, waken wij!  

Het voorwerp onzer zangen,  

Hij, onze Rechter, is nabij:  

Hij let op onze gangen. 

 

Pastorale mededelingen, dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 

We zingen tot slot: Lied 124 (Bundel Opwekking) 

1 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 



2 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 

En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

Toch rijst in mij een lied van overwinning. 

Ik bouw op U en ga in Uwe naam. 

 

3 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. 

Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. 

In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 

In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan 

in rust met U, die mij hebt voortgeleid. 

 

Zegen 

 

Uitleiding orgelspel 

 

Fijn dat u met de gemeente verbonden was. Goede zondag 

gewenst. 

 

 

 


