
Zingen Slotlied: Lied 536 

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.  

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,    

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

 

Zegen  (3x Amen, gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op:           

18-02-2018 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw   

25-02-2018 10:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                3e lijdenszondag 

25-02-2018 19:00 uur Voorganger ds. A. Oosterijk uit Wezep Jongerendienst               

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 18 Februari 2018 

  Aanvang: 10:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Wim Last  

Organist: Martien van der Knijff 

             Kosters: Jan en Berta 

 

Thema: ‘De verzoeking in de woestijn’ 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 464: Wees stil voor het aangezicht van God 

Opwekking 428: Genade, zo oneindig groot. 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm: 43: 1, 2 

1. O God, kom mijn geding beslechten,  2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 

verlos mij van wie U versmaadt.   de sterke vesting van mijn hart? 

Boosdoeners willen met mij rechten,  Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 

die niet aan trouw en waarheid hechten.  aan mijn belagers prijsgegeven? 

Doe mij ontkomen aan hun haat,   Waarom ga ik gebukt van smart, 

o Heer, mijn toeverlaat.    gekleed in somber zwart? 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst  

 
Zingen Kinderlied 288 

1. Goede morgen, welkom allemaal.   2. God ik vraag U, kom in onze kring. 

Ik met mijn en jij met jouw verhaal.   Wees er bij, wanneer ik bid en zing. 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn.   Ik met mijn en U met uw verhaal, 

Alles mag er zijn.     Verteld in mensentaal. 

 

Verootmoediging 

 

Zingen: Psalm: 43: 3, 4 

3. O Heere God, kom mij bevrijden,   4. Dan ga ik op tot uw altaren, 

zend mij uw waarheid en uw licht   tot U, o bron van zaligheid. 

die naar uw heilge berg mij leiden,   Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 

waar Gij mij woning wilt bereiden.   en dankbaar ruisen alle snaren 

Geef dat ik door U opgericht    voor U die al mijn vreugde zijt 

kom voor uw aangezicht.    en eindloos mij verblijdt. 



Wetslezing   

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 22: 1-2  

Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde 

Abraham. 2 ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het 

gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’ 

 

Zingen Lied 858 (lied van de maand) 

2. Beadem ons o Geest, 

met wonderlijke kracht 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 

 

3. Geef ons o Christus deel 

aan levenslang geluk 

Gedoopt in U een nieuw bestaan – 

dat slaat geen dood meer stuk. 

 

4. Drie-enig God vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien 

dan staan wij oog in oog. 

 

Schriftlezing Matteus 4: 1-11  

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de 

proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij 

grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, 

beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er 

staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit 

de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem 

op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring 

dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op 

hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus antwoordde: 

‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem 

opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld 

in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, 

uw God, vereer alleen hem.”’ 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er 

engelen om voor hem te zorgen. 

 

Matteus 5: 13 (NBG) 

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

 

Matteus 5: 13 (NBV) 

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4 

1. Een mens te zijn op aarde   3. Een mens te zijn op aarde 

in deze wereldtijd,     in deze wereldtijd, 

is leven van genade     dat is de dood aanvaarden, 

buiten de eeuwigheid,    de vrede en de strijd, 

is leven van de woorden    de dagen en de nachten, 

die opgeschreven staan    de honger en de dorst, 

en net als Jezus worden    de vragen en de angsten, 

die 't ons heeft voorgedaan.    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. 

 

Kinderen mogen naar de nevendienst 

 

Verkondiging 

 

Zingen Psalm 62: 1, 2 en 4 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,  2. Hoe lang belaagt gij en hoe lang  

van Hem verwacht ik altijd weer   bedreigt ge mij met ondergang,  

mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.  die tot mijn onheil hebt besloten?  

Ik wankel niet, want Hij staat vast;   Wat stormt gij aan met ruw geweld?  

mijn toevlucht, als het water wast,   Gij zelf zijt als een muur die helt  

mijn rots, mijn enige vertrouwen.   en haast aan stukken is gestoten.  

 

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,  

Hij immers schenkt u altijd weer  

zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.  

Wankel dan niet, want Hij staat vast,  

Hij is, ook als het onheil wast,  

uw rots, uw enige vertrouwen.  

 

Kinderen komen terug: verwerking van het thema 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 


