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In deze dienst worden bevestigd: 
 
Tot ouderling:     

 J.H. van Hekezen    
 N. Jongsma    
 J.M. van de Ruitenbeek  
 H. Zoet 

                             
Herbevestigd tot ouderling:    

 C. Kroon    
 E. Los 

 
Tot diaken:      

 H.H. van Hunen 
 
In een ander ambt:               

 J.C. van Huigenbos (ouderling Zending en Evangelisatie) 
 H. Voorwinden (ouderling voor anders begaafden) 

 

 
Afscheid wordt genomen van:  

 Ouderling H. Vlijm 
 Diaken  J. Vis 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Psalm 135 : 1 
 
Prijst den Naam van uwen God, 
's HEEREN knechten, hier vergaârd; 

Prijst Zijn Naam en wijs gebod, 
Daar g' in 't voorhof staat geschaard, 
En uw ambt bekleedt met eer 
In het huis van onzen HEER'. 
 
Votum en groet 



Zingen: Psalm 108 : 1 
 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij , zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 

Wet en samenvatting 
 
Zingen: Psalm 119 : 17 
 
Leer mij, o HEER', den weg, door U bepaald; 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;  
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 
 
Gebed 

 
Schriftlezing: Lucas 4 : 1 – 13 
 

 

1Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en 
werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2waar 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. 3En de duivel zei 
tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij 
brood wordt. 4Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat 
de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van 
God. 5En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem 
in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. 6En 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; 7dus, als U mij zult aanbidden, zal het 
allemaal van U zijn. 8Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga 

weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw 
God, aanbidden en Hem alleen dienen. 9En 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, 10want er staat geschreven dat Hij Zijn 
engelen voor U bevel zal geven om U te bewaren, 11en dat zij U op 
de handen dragen zullen, opdat U Uw voet niet misschien aan een 
steen stoot. 12Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Er is 
gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 13En toen de duivel 
alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. 
 



Zingen: Psalm 68 : 1 en 11 
 
De HEER' zal opstaan tot den strijd;  
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,  
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;  
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',  
Hij zal voor Zijn ontzagg'lijk oog,  
Al sidderende vluchten.  
Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,  
Als rook en damp, die ras verdwijnt,  
Verdrijven en doen dolen.  

't Godd'loze volk wordt haast tot as, 
't Zal voor Uw oog vergaan als was, 
Dat smelt voor gloêinde kolen.  
 
Gewis, hoe hoog de nood mag gaan,  
God zal Zijns vijands kop verslaan;  
Dien haar'gen schedel vellen;  
Die trots, wat heilig is, onteert, 
En, daar hij schuld met schuld vermeert  
Zich tegen Hem durft stellen.  
De HEER' heeft Zelf ons toegezeid :  
,,'k Zal u door macht en wijs beleid,  

Uit Bazan weer doen komen;  
U zullen, als op Mozes, beê,  
Wanneer uw pad loopt door de zee,  
Geen golven overstromen.'' 
 
Preek n.a.v. Lucas 4 : 1, 2a en 13 
 
“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. En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem 
tot een bepaalde tijd.” 

 
Thema:   Dienen in oorlogsgebied! 

1. De weg die Jezus gaat 
2. De weg achter Jezus aan 

 
Zingen: Psalm 118 : 3 
 
Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den HEER' ootmoedig aan. 
De HEER' verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De HEER' is bij mij; 'k zal niet vrezen; 

De HEER' zal mij getrouw behoên. 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 
 
Lezing formulier    
 



Toezingen: Gezang 456: 1 en 2 (gewijzigd)  
 
Zegen hen, Algoede, 
neem hen in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over hen en geef hen licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in hun hart uw vrede, 
en vervul hen met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht

Dankgebed 
 
Collecten voor:  Woord en Daad adoptiekinderen 

Instandhouding erediensten 
Kosten energie  

 
Zingen: Psalm 21 : 6 en 8 
 
Gewis, Gij zult, all' eeuwen door  
Hem met Uw gunst verzellen,  
En tot een zegen stellen.  

Ja, Gij geleidt hem op het spoor   
Der vreugde, bij het licht  
Van 't Godd'lijk aangezicht.  
 
Uw sterke hand zal onverwacht  
Al Uwe haters vinden.  
Uw wraak zal hen verslinden. 
Uw rechterhand zal eens met kracht, 
Vernielen en verslaan 
Hen, die Uw rijk weerstaan. 
 

Zegen 
 
 

Na afloop is er voorin de kerk de bevestigde broeders en 
de broeders die afscheid nemen Gods zegen te wensen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


