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Wezep, Vredeskerk, 10 april 2011, 19.00 uur 
Schriftlezing, Deuteronomium 8: 1-6 | Mattheüs 4: 1-11 | Statenvertaling 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Zingen:  
 1 Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp  
in de Naam des ‘s Heren 
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 

 
Het noemen van het 40 jarig ambtsjubileum 
12-04-1971>---   --<10-04-2011 
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Zingen Psalm 95: 4, 5 en 6 
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. 
 
5 Verhardt u niet; neemt Zijn gena 
Ootmoedig aan". "Laat Meriba, 
Laat Massa u ten afschrik wezen; 
Waar 'k door uw vaders ben verzocht, 
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 
 
6 'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 
Een langen tijd verdriet gehad, 
Ja, veertig jaar hun hoon verdragen, 
En zei: "Dit volk dat steeds Mij sart, 
Heeft een verdwaasd en dwalend hart; 
't Schept in Mijn wegen geen behagen." 

 
De gemeente van Christus wordt geteld als in Israël ingelijfd 
 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 117: 

1 Loof, loof den HEER', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Deuteronomium 8: 1-6 

1 Alle geboden, die ik u heden gebied, 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 den 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 hart was, 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 
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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 U zelven 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. 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: 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, 
de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten, 
de kommer en de koorts. 
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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 
 
Preek over het getal 40 

40 jaar 
Noach zondvloed 40 dagen / 40 nachten regen 
Noach na de vloed 40 dagen en 40 nachten wachten 
Israël 40 jaar manna in de woestijn 
40 jaar rondzwerven 
Mozes 40 jaar rondzwerven 
40 dagen en nachten op de berg 
40 dagen verkenning Kana 
Egypte 40 jaar in de hand van de Filistijnen 
40 dagen Goliath en David bespotting 
40 jaar Saul Salomo en David geregeerd alle 40 jaar 
Elia, 40 dagen en nachten in de woestijn 
Ezechiël 40 dagen liggen 
40 dagen Jona Nineve omgekeerd na 40 dagen 
Quarantaine = 40 
 
40 weken zwangerschap 
40 dagen ziel in embryo (joodse traditie) 
40 uniek getal 
En dan belangrijkste! 
Jezus 40 dagen en 40 nachten in de woestijn 
Honger  
Na zijn opstanding verschijnt Jezus 40 dagen aan de zijnen! 
40 dagen van Pasen naar Hemelvaart 
Vastten… 
40 dagen Pasen tijd 
40 
Nu gaan we ontdekken…….. 

 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 91:  

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. 
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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 Psalm 66: 3, 4 en 5 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den HEER' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 
 
5 Een net belemmerd' onze schreden, 
Een enge band hield ons bekneld. 
Gij liet door heerszucht ons vertreden; 
Gij gaaft ons over aan 't geweld; 
Hier scheen ons 't water t' overstromen 
Daar werden wij bedreigd door 't vuur, 
Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, 
Verkwikkend ons ter goeder uur. 

 
Zegen 


