
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 1 van 4 

Epe, Sionskerk 
11 juli 1982 v.m. 
Schriftlezing, | Jesaja 45: 1-13 | Johannes 1: 1-14 | SV | OB 
Derde dienst in serie vanuit Genesis 
Tekst: Genesis 1: 3-5  
Schepping van de eerste dag, schepping van het licht 
 
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 33: 1 en 2 

1 Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 
Rechtvaardigen, verheft den Heer'. 
Het past oprechten, God te loven; 
Zingt Zijnen groten Naam ter eer. 
Prijst Hem in uw psalmen, 
Met de schoonste galmen; 
Roept Zijn weldaan uit. 
Laat de keel zich paren, 
Met den klank der snaren; 
Looft Hem met de luit. 
 
2 Roemt nu met nieuwe lofgezangen 
De nieuwe blijken van Zijn gunst. 
Het speeltuig moet dien toon vervangen. 
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 
Alles moet Hem eren, 
Want het woord des Heeren, 
't Richtsnoer Zijner daan, 
Is volmaakt rechtvaardig, 
Al onz' achting waardig; 
Eeuwig zal 't bestaan. 

 
Gods gebod en Zijn belofte 
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Zingen Psalm 139: 6 

6 Indien ik zeg: "De donkerheid 
Bedekt mij voor Uw majesteit", 
Dan is de nacht een helder licht, 
Dat mij ontdekt aan Uw gezicht. 
Voor U, o Heer', is 't aaklig duister 
Den dag gelijk in glans en luister. 
 

Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Jesaja 45: 1-13 

1 Alzo zegt de HEERE tot Zijn gezalfde, tot Cores, wiens rechterhand Ik vat, om de volken 
voor zijn aangezicht neder te werpen; en Ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om 
voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden: 
2 Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen 
deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan. 
3 En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en de verborgene rijkdommen; 
opdat gij moogt weten, dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël; 
4 Om Jakobs, Mijns knechts wil, en Israëls, Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep u bij uw naam, Ik 
noemde u toe, hoewel gij Mij niet kendet. 
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij 
Mij niet kent. 
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets 
is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. 
7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de 
HEERE, doe al deze dingen. 
8 Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de 
aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruiten; Ik, de 
HEERE, heb ze geschapen. 
9 Wee dien, die met zijn Formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven! Zal 
ook het leem tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? of zal uw werk zeggen: Hij heeft 
geen handen? 
10 Wee dien, die tot den vader zegt: Wat genereert gij? en tot de vrouw: Wat baart gij? 
11 Alzo zegt de HEERE, de Heilige Israëls, en deszelfs Formeerder: Zij hebben Mij van 
toekomende dingen gevraagd; van Mijn kinderen, zoudt gij Mij van het werk Mijner handen 
bevel geven? 
12 Ik heb de aarde gemaakt, en Ik heb den mens daarop geschapen; Ik ben het! Mijn 
handen hebben de hemelen uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven. 
13 Ik heb hem verwekt in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik recht maken; hij zal Mijn stad 
bouwen, en hij zal Mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de 
HEERE der heirscharen. 

 
2e lezing Johannes 1: 1-14 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
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3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 
gemaakt is. 
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem 
geloven zouden. 
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar 
uit God geboren zijn. 
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van 
genade en waarheid. 

 
Tekstlezing: Genesis 1: 3-5 

3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
schilderij van Michelangelo Buonarroti: De scheiding van donker en licht 
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en 
tussen de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 96: 5, 6 en 7 

5 Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen; 
Zijn Naam wordt nooit genoeg geprezen. 
Verheft Zijn deugden, blij te moe; 
Brengt in Zijn huis Hem offer toe, 
Hem, Die de volken moeten vrezen. 
 
6 Aanbidt Hem needrig al uw leven, 
Hem, Die, in 't heiligdom verheven, 
Een Goddlijk licht van zich verspreidt; 
Leer, aarde, voor Zijn majesteit, 
Leer voor Zijn Aangezichte beven. 
 
7 Zegt, om de heidnen te verlichten; 
"De Heer' regeert, Die d' aard' wou stichten; 
Dies zij, bevestigd t' allen stond, 
Nooit wanklen zal op haren grond. 
Hij zal naar 't recht de volken richten." 
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Verkondiging 
 
Zingen Psalm 74: 15 en 16 

15 Hoe menigmaal hebt G' ons Uw gunst betoogd, 
't Zij G' een fontein deedt uit een rots ontspringen. 
Of op een hoop de waatren samendringen, 
Wanneer de stroom door U werd uitgedroogd. 
 
16 De dag is d' Uw'; ook vormdet Gij den nacht; 
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen; 
Door U is d' aard' gesteld in juiste palen; 
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 36: 3 

3 Bij U, Heer', is de levensbron; 
Uw licht doet, klaarder dan de zon, 
Ons 't heuglijk licht aanschouwen. 
Wees, die U kennen, mild en goed, 
En toon d' oprechten van gemoed 
Uw recht, waar z' op vertrouwen. 
Dat mij nooit trotse voet vertrapp', 
Noch boze hand in ballingschap 
Ellendig om doe zwerven. 
Daar zijn de werkers van het kwaad 
Gevallen in een jammerstaat, 
Waarin zij hulploos sterven. 

 
Zegen 


