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De koster zorgt dat alles klaar staat.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Welkom door 
ouderling van 
dienst Jelle de 
Jong. 
Openingslied 
SoW 203: 1,2 
(“Vrede voor 
jou”). 
Na het 
drempelgebed 
zingen wij SoW 

137 (“God vol vergeven”). 
 

Dienst van het Woord 
Gezongen gebed bij het openen van de Bijbel: 
“Iepenje my foar jo goedens” in wisselzang trio 
(Teake, Linda, Sake) en gemeente. 
Lezing: Matteüs 4: 1-11 (Jezus in de woestijn) 
door ds. Wagenaar. 
Lied SoW 36 (“Jezus, diep in de woestijn”). 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
Preek: 
Begin van voorbereiding Paasfeest op 24 april. 
Thema voor deze tijd is “ontmoeting”. 

 
Jezus ontmoet elke week iemand op zijn weg; 
vandaag Satan. Ook is elke ontmoeting op een 
specifieke plek, vandaag de woestijn. Jezus doet 
zelfonderzoek. Direct na zijn doop gaat Jezus de 
woestijn in: waar sta ik voor? Welke stemmen 
klinken er van binnen en van buiten? Aan drie 
verzoekingen wordt Jezus blootgesteld. De tekst 
is in het Leerhuis besproken. Hoe moeten wij de 
beelden begrijpen? Jezus is geroepen tot een 
taak. De duivel is diegene of datgene wat ons 
weghoudt van onze roeping; ons aan het twijfelen 
brengt. Net als Israël 40 jaar in de woestijn in 
verleiding werd gebracht is Jezus nu 40 dagen in 
de woestijn. Jezus weet dat het om het Woord 
van God gaat en citeert als antwoord op de 
verzoeking: ”een mens leeft niet van brood 
alleen”. Dan citeert Satan ook: “engelen zullen je 
op handen dragen als je springt”. Maar Jezus wil 
God niet op de proef stellen. Ook knielt Jezus 
niet voor eigen macht; Hij knielt alleen voor God. 
Hij kiest de weg van het goede; niet begeerte, 
succes en macht. Kiezen wij voor onszelf? Wij 
gaan de weg van het loslaten en vragen om 
vergeving. Het gaat om ons eigen heil en dat van 
de mensen om ons heen; om de eer van God. 
Amen. 
 
Na een moment stilte zingen we een lied voor de 
40-dagentijd vers 1 en “Hoe komme wy troch de 
tiid” (keervers en vers 1).  
 

Dienst van 
boete en 
verzoening 
Ettje Posthuma 
geeft uitleg bij het 
bloemstuk voor 
de 40-dagentijd. 
De boog boven 
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het licht is nu nog gesloten, maar deze gaat 
elke week steeds meer open. “Ontmoeting met 
het licht”. De locaties van de ontmoetingen zijn 
terug te vinden in het bloemstuk: vandaag de 
woestijn. Op het bloemenkaartje staat nu ook 
een passende tekst. 
 
Medelingen door de ouderling van dienst. 
De bloemen gaan naar Dick en Truus 
Sterrenburg (hun zoon vertrekt voor langere tijd 
naar Australië). 
Aandacht wordt gevraagd voor de komende 
verkiezing van ambtsdragers. 
Leerhuis 15 mrt. om 19.30 uur in de Fikarij. 
Het Hooglied in moderne zetting wordt 
voorgedragen in Lekkum op 20 mrt. met 
medewerking van Henk (piano) en Jinke 
Lycklema (fluit). 
 
Tineke Wassenaar nodigt ons namens het 
Praethuys uit voor een drietal avondmaaltijden 
in de Fikarij met ontmoeting als thema. 
Zondagavond van 6 tot 7 uur op 27 maart, 3 en 
10 april. 
 
De kinderen van de hoogste groepen komen 
terug in de kerk. 
 
Na een inleiding volgt de gezamenlijke 

schuldbelijdenis. 
Daarna kan ieder zijn 
of haar persoonlijke 
schuld op een 
papiertje schrijven. 
Het genoemde trio 
zingt met 
pianobegeleiding van 
Klaske Deinum “As 
Satan sprekt yn 
ing’letaal”. 
De gemeente komt 

naar voren om de 
briefjes in te 
leveren en de 
gaven te delen 
(collecten voor 
kerk en diaconie). 
Tijdens deze 
handeling wordt 
gezongen Gez. 

437 (“Vernieuw Gij 
mij, o eeuwig 
Licht”) en “Nim my, 
nim my sa’t ik bin”.  
Hierna volgt de 
vrijspraak met het 
verbranden van de 
briefjes voor in de 
kerk door de 
diakenen en wij 
zingen Gez. 365 (“De zonden zijn vergeven”). 
 
Het slotlied is 
 “Hear, wês mei ús oant in oare kear”. 
 

Heenzending en Zegen 
Voordat wij de 
wereld in 
worden 
gezonden 
ontvangen wij 
de zegen van 
de Heer… en 
die beAMEN 
wij.  
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Orgel/piano:      Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderlingen:     Jelle de Jong (o.v.d.),  
                          Sándor Weerstra 
Diakenen:          Hinke Meindersma 
  Gjalt Lindeboom 
  Jannie Lindeman 
 


