Epe, Grote Kerk
29 september 1996 n.m. | 2e zondag van de herfst
Schriftlezingen: | Deuteronomium 31: 9-13 | Zacharia 14: 16-21 | Johannes 7: 14-18 | NBG51 |
LB’73
Tekst Johannes 7 vers 14
Orde van dienst:
Organist dhr. H. Dalhuisen
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Ontsteken van de Kaarsen
Stil gebed
Votum:
Onze hulp
Is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid
En nooit los laat wat Zijn hand begon
Amen
Zingen Gezang 379: 1, 2
1 O mijn ziele, looft den Here,
die het aangename licht
over ons doet wederkeren
en zijn wondren voor 't gezicht.
Wondren die met één accoord
van hun oorsprong ons doen horen,
zijnde 't al bevattend woord,
Jezus, 's hemels eerstgeboren.
2 Jezus, morgenster in 't dagen,
zon des levens, eeuwig licht,
glans van 's Vaders welbehagen,
zaligmakend aangezicht,
weest Gij onzer zielen dag
in het oog der vaste hope,
dat zij in 't gelove mag
dezen levensdag doorlopen.
& Groet:
Zingen Psalm 84: 3 en 4
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3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
Gebed
Zingen Gezang 297
1 Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
2 O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen
1e lezing Deuteronomium 31: 9-13
9 Toen Mozes deze wet opgeschreven had, gaf hij ze aan de priesters, de zonen van Levi, die
de ark van het verbond des Heren droegen, en aan al de oudsten van Israël. 10 En Mozes
gebood hun: Na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het jaar der kwijtschelding,
namelijk het Loofhuttenfeest, 11 wanneer geheel Israël opgaat om voor het aangezicht van
de Here, uw God, te verschijnen, op de plaats die Hij verkiezen zal, zult gij deze wet ten
aanhoren van geheel Israël voorlezen. 12 Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en
kinderen, ook de vreemdeling, die in uw steden woont, opdat zij ernaar horen en de Here,
uw God, leren vrezen en al de woorden dezer wet naarstig onderhouden, 13 en opdat hun
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kinderen, die er niet van weten, het horen en de Here, uw God, leren vrezen – al de tijd, dat
gij leeft in het land, dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit zult nemen.
Zingen Gezang 294: 1, 2 en 3
1 Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
2 Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefd' en lofgezang
verdrijven leed en dood?
3 Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?
2e lezing Zacharia 14: 16-21
16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen
van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der
heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Maar wie uit de geslachten der aarde niet
naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te
buigen, op hem zal geen regen vallen, 18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal
heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de
Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit zal
de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die niet heentrekken om het
Loofhuttenfeest te vieren.
20 Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den Here heilig; en de potten in het
huis des Heren zullen zijn als de sprengbekkens vóór het altaar; 21 ja, alle potten in
Jeruzalem en in Juda zullen de Here der heerscharen heilig zijn, zodat alle offeraars kunnen
komen en die gebruiken om daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer
zijn in het huis van de Here der heerscharen.
Zingen Gezang 294: 4, 5 en 6
4 Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?
5 Dat alle tyrannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!
6 Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
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Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!
3e lezing Johannes 7: 14-18
14 Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op naar de tempel en leerde. 15 De
Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben
ontvangen? 16 Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die
Mij gezonden heeft; 17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij
van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. 18 Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer,
maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem.
Zingen Gezang 294: 7 en 8
7 Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht…
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.
8 De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
O Ster van Gods verbond!
Verkondiging
Zingen Psalm 72: 14
7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen Gezang 284
1 O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
2 Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
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aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!
3 Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!
Zegen
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