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Epe, Sionskerk 
10 september 1978, Woestijnreis 18 de laatste in deze serie 
Schriftlezing, Jesaja 43: 16-21| Openbaring van Johannes 21: 1-8 | SV | OB 
 
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 nooit 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. 

 
De Wet des Heeren 
 
Zingen Psalm 25: 8 



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

8 Zie op mij in gunst van boven, 
Wees mij toch genadig, Heer', 
Eenzaam ben ik en verschoven; 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart; 
Duizend zorgen, duizend doden, 
Kwellen mijn angstvallig hart. 
Voer mij uit mijn angst en noden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Jesaja 43: 16-21 

16 Alzo zegt de Heere, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte; 
17 Die wagens en paarden, heer en macht voortbracht; te zamen zijn zij neergelegen, zij 
zullen niet weer opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan. 
18 Gedenkt de vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. 
19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten; zult gij dat niet weten? Ja, Ik zal in 
de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis. 
20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de 
woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, om Mijn uitverkorenen 
drinken te geven. 
21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen. 

 
2e lezing: Openbaring van Johannes 21: 1-8 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de 
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 
3 En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun 
God zijn. 
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, 
noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 
5 En Die op de troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, 
want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde. Ik 
zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. 
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 
8 Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, 
en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar 
brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 107: 17, 18 en 19 
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17 Nu stelt God waterbeken 
Tot bar en dorstig land, 
Herschept in dorre streken 
Rivieren door Zijn hand; 
Hij stelt een vruchtbaar oord 
Tot woest' en zoute gronden, 
En straft ze, naar Zijn woord, 
Die daar Zijn wetten schonden. 
 
18 Dan maakt Hij weer woestijnen, 
Zeer rijk aan vruchtbaar nat; 
Daar 't land, dat eerst moest kwijnen, 
Nu beek bij beek bevat, 
En hongerigen voedt, 
Die nu de weeld' aanschouwen; 
Zodat zij daar met spoed 
Een stad ter woning bouwen. 
 
19 Daar ziet men hen dan zaaien; 
De wijngaard wordt geplant. 
Zij mogen rijklijk maaien 
De vruchten van het land. 
Daar God Zijn zegen geeft, 
En 't huis vervult met kindren, 
En 't vee, dat ieder heeft, 
Op 't veld niet doet vermindren. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 98: 4 

4 Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupplen voor des Heeren oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 68: 7 

7 Gelijk een duif, door ‘t zilverwit 
En ‘t goud, dat op haar veedren zit, 
Bij ‘t licht der zonnestralen; 
Ver boven andre vooglen pronkt, 
Zult gij, door ‘t Goddlijk oog belonkt, 
Weer met uw schoonheid pralen. 



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

Wanneer Gods onweerstaanbre hand 
De vorsten uit het ganse land 
Verstrooid had en verdreven, 
Ontving zijn erfdeel eedler schoon, 
Dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon’, 
Aan Salmon ooit kon geven. 

 
Zegen 


