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Amersfoort, Adventkerk 
29 september 1991 n.m. | 19e zondag na Pinksteren | 7e dag Loofhuttenfeest, a.s.dinsdag 
“Vreugde der Wet”. 
Schriftlezingen: |1 Koningen: 19: 1-18 | Mattheüs 17: 1-8 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 136: 25 en 26 

25 Looft Hem, looft Hem, al wat leeft, 
Die al 't vlees zijn voedsel geeft; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
26 Geeft den God des hemels eer, 
Lof zij aller schepslen Heer'; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 118: 11 en 12 

11 De steen, dien door de tempelbouwers 
Verachtlijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's Heeren hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen: 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 2 van 4 

 
12 Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och Heer', geef thans Uw zegeningen; 
Och Heer', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117: 1 

1 Loof, loof den Heer', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing 1 Koningen 19: 1-18 

1 En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al 
de profeten, met het zwaard. 
2 Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij de goden, en doen zo 
daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, als de ziel van een 
hunner. 
3 Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil, en kwam te Ber-
seba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. 
4 Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een 
jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn 
ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 
5 En hij leide zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een 
engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet; 
6 En hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles 
met water; alzo at hij, en dronk, en leide zich wederom neder. 
7 En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en zeide: Sta 
op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. 
8 Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs, veertig dagen 
en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb. 
9 En hij kwam aldaar in een spelonk, en vernachtte aldaar; en ziet, het woord des HEEREN 
geschiedde tot hem, en zeide tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? 
10 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de 
kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met 
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het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te 
nemen. 
11 En Hij zeide: Ga uit, en sta op dezen berg, voor het aangezicht des HEEREN. En ziet, de 
HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de 
steenrotsen, voor den HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen wind 
een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet; 
12 En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het 
suizen van een zachte stilte. 
13 En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en 
uitging, en stond in den ingang der spelonk. En ziet, een stem kwam tot hem, die zeide: Wat 
maakt gij hier, Elia? 
14 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor den HEERE, den God der heirscharen; want de 
kinderen Israëls hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met 
het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te 
nemen. 
15 En de HEERE zeide tot hem: Ga, keer weder op uwe weg, naar de woestijn van 
Damaskus; en ga daar in, en zalf Hazaël ten koning over Syrië. 
16 Daartoe zult gij Jehu, den zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël; en Elisa, den 
zoon van Safat, van Abel-mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. 
17 En het zal geschieden, dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazaël ontkomt, doden zal; 
en die van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. 
18 Ook heb Ik in Israël doen overblijven zeven duizend, alle knieën, die zich niet gebogen 
hebben voor Baäl, en allen mond, die hem niet gekust heeft. 
 

2e lezing Mattheüs 17: 1-8 
1 En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en 
bracht hen op een hogen berg alleen. 
2 En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en 
Zijn klederen werden wit gelijk het licht. 
3 En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, met Hem samensprekende. 
4 En Petrus, antwoordende, zeide tot Jezus: Heere! het is goed, dat wij hier zijn; zo Gij wilt, 
laat ons hier drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en een voor Elias. 
5 Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd; en ziet, een stem uit 
de wolk, zeggende: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort 
Hem! 
6 En de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht, en werden zeer bevreesd. 
7 En Jezus, bij hen komende, raakte hen aan, en zeide: Staat op en vreest niet. 
8 En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen. 

 
Afkondigingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 119: 45 en 46 

45 O Heer', Uw woord bestaat in eeuwigheid, 
Daar 't hemelheir zich schikt naar Uw bevelen; 
In Uwe trouw, zo gunstig toegezeid, 
Zal elk geslacht, ja ,t eind der eeuwen delen; 
Deez, aard' is hecht door Uwe hand bereid; 
Haar stand blijft vast, al wisslen haar tonelen. 
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46 De hemel blijft nog met den aardkloot staan, 
Naar Uw bevel; zij alle zijn Uw knechten. 
Ik waar' reeds lang in mijnen druk vergaan, 
Indien ik mij met Uwe wet en rechten, 
Tot mijn vermaak en troost, niet had beraan, 
Om aan Uw trouw alleen mijn hoop te hechten. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 63: 2 

2 'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen; 
Hoe blonk Uw Goddlijk, eer alom. 
Want beter dan dit tijdlijk leven, 
Is Uwe goedertierenheid; 
Och, wierd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 30: 7 en 8 

7 Zou in den kuil 't ontzielde stof, 
Den mond ontsluiten tot Uw lof; 
En van Uw redding zingen ? Zou 
Het daar verkondigen Uw trouw? 
Hoor mij, o Heer', help mij genadig. 
Bekroon mij met Uw gunst gestadig". 
 
8 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 
Veranderd in een blijden rei; 
Mijn zak ontbonden, en mij weer 
Met vreugd omgord; opdat mijn eer 
Niet zwijg' ; Zo klimt Uw lof naar boven. 
Mijn God, U zal ik eeuwig loven. 

 
Zegen 


