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Schriftlezing, Exodus 19: 20-20: 21| Hebreën 12: 18-29 | SV | OB
Geluidskwaliteit is minder
Orde van dienst:
Votum:
Onze hulp
Is in de Naam des Heren
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En die niet laat varen
De werken Zijner handen
Amen
& Groet:
Genade zij u
En vrede van God de Vader
En van Christus Jezus de Here
Door de Heilige Geest
Amen
Zingen Psalm 99: 1 en 2
1 God, de Heer', regeert.
Beeft, gij volken eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israel,
Tussen Cherubs woont
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d' aard bewege.
Hij is Isrels zege!
2 God, die helpt in nood,
Is in Sion groot.
Aller volken macht,
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen
Gebed
Schriftlezingen
1e lezing Exodus 19: 20-20: 21
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20 Toen de Heere neergekomen was op de berg Sinaï, op de spits van de berg, zo riep
de Heere Mozes op de spits van de berg; en Mozes klom op.
21 En de Heere zeide tot Mozes: Ga af, betuig dit volk, dat zij niet doorbreken tot de Heere,
om te zien, en velen van hen vallen.
22 Daartoe zullen ook de priesters, die tot de Heere naderen, zich heiligen, dat de Heere
niet tegen hen uitbreke.
23 Toen zeide Mozes tot de Heere: Het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want
Gij hebt ons betuigd, zeggende: Paal de berg af, en heilig hem.
24 De Heere dan zeide tot hem: Ga heen, klim af, daarna zult gij, en Aäron met u,
opklimmen; doch dat de priesters en het volk niet doorbreken, om op te klimmen tot
de Heere, dat Hij tegen hen niet uitbreke.
25 Toen klom Mozes af tot het volk, en zeide het hun aan.
20 1Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
2 Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van wat boven in de hemel
is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is.
5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een
naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan
het vierde geslacht van hen, die Mij haten;
6 En doe barmhartigheid aan duizenden van hen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden
onderhouden.
7 Gij zult de Naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken; want de Heere zal niet
onschuldig houden, die Zijn Naam ijdel gebruikt.
8 Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt.
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
10 Maar de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God; dan zult gij geen werk doen, gij,
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch
uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poortenis;
11 Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat
daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere de sabbatdag, en
heiligde die.
12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u
de Heere uw God geeft.
13 Gij zult niet doodslaan.
14 Gij zult niet echtbreken.
15 Gij zult niet stelen.
16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
17 Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw
naaste; noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets,
dat van uw naaste is.
18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid van de bazuin, en de
rokende berg; toen het volk dat zag, weken zij af, en stonden van verre.
19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons
niet spreke, opdat wij niet sterven!
20 En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u beproefde,
en opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet.
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21 En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was.
Zingen Psalm 68: 4
4 O God, toen Gij, met majesteit,
Uw Israel hebt uitgeleid,
En op Uw heil doen hopen;
Toen Gij langs Parans woesten grond
Hun voortoogt, schokte d' aard' in 't rond.
De hoge heemlen dropen;
De bergen rezen zelfs omhoog;
Men zag dit Sinai voor 't oog,
Van Isrels Koning beven.
Een milden regen zondt G', o Heer',
Op Uw bezwijkend, erfnis neer,
Om sterkt' aan haar te geven
2e lezing: Hebreën 12: 18-29
18 Want gij zijt niet gekomen tot de tastbare berg, en het brandende vuur, en donkerheid,
en duisternis, en onweder,
19 En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden,
dat het woord tot hen niet meer zou gericht worden.
20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte de berg
aanraakt, het zal gestenigd of met een pijldoorschoten worden.
21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende).
22 Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, en de stad van de levende God, tot het
hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen;
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen
opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en de geesten der volmaakte
rechtvaardigen;
24 En tot de Middelaar van het nieuwe testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat
betere dingen spreekt dan Abel.
25 Ziet toe, dat gij Hem, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden,
die hem verwierpen, die op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij
niet ontvlieden, zo wij ons van Hem afkeren, Die van de hemelen is;
26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog
eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel.
27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke
gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade
vasthouden, waardoor wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en
godvruchtigheid.
29 Want onze God is een verterend vuur.
Inzameling van de gave
Zingen Psalm 81: 9, 10 en 11
9 "Hoort Mij," zei Ik toen,
"Onder u betuigen,
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM

3 van 5

Wat gij hebt te doen;
Och, dat Israel
Zich, op Mijn bevel,
Onder Mij wou buigen!"
10 "Eert geen uitlands God;
Wacht u voor uw zielen;
Wilt, naar Mijn gebod,
Mijnen Naam ten hoon,
Voor geen valse goon,
Voor geen vreemde knielen."
11 "Ik, Ik ben de Heer';
'k Ben uw God, die heilig
IJver voor Mijn eer;
Die u door Mijn hand
Uit Egypteland
Leidde, vrij en veilig."
Verkondiging
Zingen Psalm 147: 10
10 Hij gaf aan Jakob Zijne wetten,
Deed Isrel op Zijn woorden letten.
Hij leerde z' in Zijn wegen wandlen.
Zo wou Hij met geen volken handlen:
Die moesten Zijn getuigenissen
En Zijn verbondsgeheimen missen.
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen;
Laat al wat adem heeft Hem prijzen!
Dankgebed
Zingen Psalm 97: 4 en 5
4 Dat ieder schaamrood zij,
Die, onbeschroomd en vrij,
Een beeld durft eer bewijzen
En nietig' afgoon prijzen,
Den waren God ten hoon.
Knielt voor Hem, al gij goon;
Zwicht voor den Opperheer;
Buigt u met ootmoed neer
Voor Zijn geduchten troon.
5 Gans Sion was verheugd,
En juicht', o Heer', van vreugd,
Met Judas dochtrenscharen,
Wanneer 't de blijde maren
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Uws oordeels had gehoord;
Want Gij heerst ongestoord,
En toont Uw macht alom,
Ver boven 't godendom,
't Welk siddert voor Uw woord.
Zegen
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