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Thema:Op de proef gesteld in de woestijn (Pnr.1599) Deuteronomium 8:1-10 
Uitgesproken op 18 februari 2018 om 10.00 uur te Hasselt in de Baak 
Zondag Invocabit 
 
Liederen uit ELB en Nieuwe Liedboek 
 
Vóór de dienst ELB 118: 1 en 4 
 
Zingen Hij kwam bij ons, heel gewoon, 

de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft zijn leven afgelegd. 
Refrein: 
Zie onze God, de Koning-knecht 
Hij heeft zijn leven afgelegd 
Zijn voorbeeld roept 
om te dienen iedere dag 
gedragen door 
zijn liefd’en kracht. 
 
Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er ned’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn. 
Refrein. 
 

Zingen Lied 539 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen  Psalm 91: 7 

7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Zingen Lied 796 

1 U Here Jezus roep ik aan, 
U bid ik, hoor mijn klagen. 
O God als Gij mij bij wilt staan 
dan zal ik niet versagen. 
Leer mij geloven recht en rein, 
ik bid U, wil mij geven 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Op de proef gesteld in de woestijn 
 
 

 2 van 5 

zo te leven, 
met mensen mens te zijn, 
uw woord in 't hart geschreven. 
 
2 Geef mij dat ik van harte zeer 
mijn vijand mag vergeven, 
zoals Gij mij vergeeft, o Heer, 
en geeft aan mij het leven. 
Uw woord zij onderweg mijn spijs, 
om zo mijn ziel te voeden, 
mij te hoeden 
op weg naar 't paradijs. 
Geleidt mij ten goede. 
 
3 Laat Heer van U geen lust, geen pijn 
mij in de wereld scheiden 
dat ik in 't einde sterk mag zijn, 
mij door uw hand laat leiden 
en gaan met U het leven in, 
dat ik door U zal erven 
en verwerven. 
Het einde is begin. 
Gij redt ons van het sterven. 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
Kinderen gaan de nevendienst 
 
Zingen het projectlied ‘ik zorg voor jou’ 
 
Schriftlezing: Markus 1: 12-15 

12. Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13. Veertig 
dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd 
gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen 
zorgden voor hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging 
Jezus naar Galilea, waar 14. hij Gods goede nieuws verkondigde.15 
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God 
is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’  

 
Schriftlezing: Deuteronomium 8: 1-10 

1 Heel het gebod  
dat ik je heden gebied  
zult ge bewaken en doen,-  
opdat ge leven zult en talrijk worden,  
en binnenkomen en beërven: het land  
dat de Ene aan uw vaderen heeft gezworen.   
2 Gedenk dan heel de weg  
welke de Ene, je God, je deze veertig jaar  
heeft doen gaan  
in de woestijn;  
om je te verootmoedigen, om je te beproeven,  
om te weten wat er in je hart omgaat:  
bewaak je zijn geboden of niet?  



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen Op de proef gesteld in de woestijn 
 
 

 3 van 5 

3 Hij verootmoedigt je,  
hij laat je honger lijden,  
hij doet je het manna eten dat je niet kende  
en ook je vaderen niet hebben gekend,-  
opdat hij je tot de erkenning zal brengen  
dat niet bij brood alleen  
de –rode– mens zal leven,  
nee, dat bij al wat uittijgt  
uit de mond van de Ene  
de mens zal leven.  
4 Je mantel is niet versleten van je afgevallen,  
je voet is niet gezwollen,-  
deze veertig jaar.  
5 Erken dan met je hart:  
ja,  
zoals een man zijn zoon tuchtigt  
is de Ene, je God, bezig jou te tuchtigen.  
6 Bewaak dan  
de geboden van de Ene, je God,-  
en wandel op zijn wegen  
en heb ontzag voor hem.  
7 Want de Ene, je God, is bezig  
je te doen komen in een goed land,-  
een land van waterbeken,  
wellen en kolken  
die uittijgen in slenk en bergland;  
8 een land van tarwe en gerst,  
wijnstok, vijg en granaatappel;  
een land van een olijf vol olie en van honing,  
9 een land  
waarin je niet in gebrek je brood zult eten,  
waarin het je aan niets zal ontbreken,-  
een land welks stenen puur ijzer zijn  
en uit welks bergen je koper hakt.  
10 Eten zul je en verzadigd worden,-  
en zegenen de Ene, je God,  
om het goede land dat hij je heeft gegeven. 

 
Zingen Lied 313: 2 

2 God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 

Prediking 
 
Meditatief orgelspel 
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Zingen Lied 556: 1, 4 en 5 
1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
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. 
 
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 
Kinderen komen terug 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Zingen Psalm 23 b: 1 

1. De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 538 

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, 
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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. 
 
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. 
 

Zegen 
 
 


