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Welkom 
 
Gezang 485: 1 
1 O Christus, wees geprezen! 
Gij hebt ons vrij gemaakt 
om nooit meer slaaf te wezen, 
weerloos en zwak en naakt. 
Gij hebt ons uitverkoren 
om, aan Uzelf gelijk, 
als koningen herboren 
te heersen in uw rijk. 
Dat wordt nog niet geweten, 
dat is sinds lang vergeten, 
dat houdt voor ons verborgen 
de Mensenmoordenaar; 
maar eenmaal, op uw morgen, 
dan wordt het openbaar. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 143: 8 
8 Laat 's morgens uw genade dagen 
voor ogen die het donker zagen. 
Ik bouw op U en anders geen. 
Wijs mij de weg van uw behagen, 
mijn ziel wacht het van U alleen. 
 
Gebed ter verootmoediging 
Gebod ter bemoediging  
 
Psalm 143: 9 
9 Gij zijt mijn God, sta mij terzijde, 
mijn toevlucht als zij mij bestrijden. 
Leer mij uw wil, reik mij uw hand. 
Uw goede Geest zij mijn geleide; 
voer mij in een geëffend land. 
 
Gebed 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Bijbellezing: Matteüs 3: 13 – 4: 11 (NBV21) 
13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de 
Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 
14Johannes probeerde Hem tegen te houden met 
de woorden: ‘Ik zou door U gedoopt moeten 
worden, en dan komt U naar mij?’ 15Maar Jezus 
antwoordde: ‘Toch moet je het doen, want zo 
dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot 
vervulling te brengen.’ Toen deed Johannes het. 
16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water 
omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem 
en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op 
Hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een 
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik 
vreugde.’ 
41Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd 
naar de woestijn om door de duivel op de proef 
gesteld te worden. 2Nadat Hij veertig dagen en 
veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. 
3Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: 
‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen 
dan in broden te veranderen.’ 4Maar 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.”’ 
5Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de 
heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van 
de tempel 6en 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.”’ 7Jezus 
antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de 
Heer, uw God, niet op de proef.”’ 8De duivel nam 
Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. 
Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in 
al hun pracht 9en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als 
U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’ 
10Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! 
Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw 
God, vereer alleen Hem.”’ 11Daarna liet de duivel 
Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om 
Hem te dienen. 
 
Gezang  172: 1 en 4 
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. 
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  

Tekst: Matteüs 4: 1 
Thema: “Welkom in de strijd!” 

 
Psalm 91: 3 en 4 (berijming 2021) 
3. God is voor jou een toevluchtsoord; 
Hij opent wijd zijn deuren. 
De Allerhoogste geeft zijn woord 
dat niets jou zal gebeuren. 
Zijn engelen bewaren jou, 
de HEER zal op je letten. 
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw 
en adders zul je pletten. 
4. God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint 
zal Ik je trouw bewaren. 
Ik luister als je roept, mijn kind, 
sta naast je in gevaren. 
Ik ben het die je vrijheid geeft 
en jou met eer wil kronen. 
Ik zorg ervoor dat je lang leeft, 
mijn redding zal Ik tonen.’ 
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Mededelingen 
Gebeden 
Collecten: 

1. Timon 
2. Kerkelijke kassen en kerk 

 
Gezang 158: 1 en 3 
1 Christus, met eer gekroonde, 
Zoon Gods in eeuwigheid, 
die bij en in God woonde 
en uitging in de tijd,  
Gij zijt de morgensterre 
die opging van zeer verre, 
uw licht straalt wijd en zijd.

3 Geef dat we in uw genade 
toenemen meer en meer 
en gaan met U te rade 
en U beminnen zeer, 
opdat wij hier reeds proeven 
wat wij zozeer behoeven: 
't zoet van uw heil, o Heer. 
 
Zegen, te beantwoorden met: 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 


