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Amersfoort, Adventkerk 
8 oktober 1989, n.m.  
Schriftlezingen: Zacharia 9: 9-10 | Zacharia 14: 16-19 | Lukas 19: 28-40 | SV | OB 
Tekst drie tal lezingen richting Loofhuttenfeest 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 68: 14 

14 Uw God, o Isrel, heeft de kracht 
Door Zijn bevel u toegebracht. 
O God, schraag dat vermogen. 
Versterk, hetgeen Gij hebt gewrocht, 
En laat Uw hulp, door ons verzocht, 
Uw volk voortaan verhogen. 
Dan passen, Uwen Naam ter eer, 
Om Uwes tempels wil, o Heer', 
De vorsten op Uw wenken; 
Zij zullen U van allen kant; 
Zelfs uit het allerverste land, 
Vereren met geschenken. 

 
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 76: 1 en 2 

1 God is bekend bij Judas stam, 
Waar Hij Zijn hogen zetel nam; 
Zijn Naam is groot in Israel; 
In Salem staat op Zijn bevel 
De hutte van dien Hemelkoning; 



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

Op Sion is Zijn heilge woning. 
 
2 Daar heeft de vijand boog en schild 
En vuurge pijlen op verspild. 
God brak het zwaard, bedwong den krijg. 
Dat vrij het roofgebergte zwijg'. 
Uw roem, o groot en heerlijk Wezen, 
Is tot veel hoger top gerezen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117 

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 Zacharia 9: 9-10 

9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u 
komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, 
een jong der ezelinnen. 
10 En Ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem; ook zal de 
strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij 
zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde. 

 
2e lezing Zacharia 14: 16-19 

16 En het zal geschieden, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem 
zullen gekomen zijn, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden den Koning, 
den HEERE der heirscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 
17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken naar 
Jeruzalem, om den Koning, den HEERE der heirscharen, te aanbidden, zo zal er over 
henlieden geen regen wezen. 
18 En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken 
noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, 
die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 
19 Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet 
optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 

 
3e lezing Lukas 19: 28-40 

28 En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen heen, en ging op naar Jeruzalem. 
29 En het geschiedde, als Hij nabij Beth-fage en Bethanië gekomen was, aan den berg, 
genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond, 
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30 Zeggende: Gaat henen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een 
veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve, en 
brengt het. 
31 En indien iemand u vraagt: Waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen: 
Omdat het de Heere van node heeft. 
32 En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het, gelijk Hij hun gezegd had. 
33 En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt 
gij het veulen? 
34 En zij zeiden: De Heere heeft het van node. 
35 En zij brachten hetzelve tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, 
zetten zij Jezus daarop. 
36 En als Hij voort reisde, spreidden zij hun klederen onder Hem op den weg. 
37 En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen 
zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij 
gezien hadden; 
38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in 
den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen! 
39 En sommigen der Farizeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 
40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast 
roepen zullen. 

 
Zingen Psalm 131: 1, 2, 3 en 4 

1 Mijn hart verheft zich niet, o Heer', 
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer, 
Ik wandel niet in 't geen te groot, 
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot. 
 
2 Heb ik mijn ziel niet stil gezet, 
En mij verloochend naar Uw wet, 
Gelijk het pas gespeende kind 
Zich stil bij zijne moeder vind? 
 
3 Mijn ziel, die naar den vrede haakt, 
En 't morrend ongenoegen wraakt, 
Is in mij als een kind gespeend, 
En heeft zich met Uw wil vereend. 
 
4 Dat Isrel op den Heer' vertrouw'; 
Zijn hoop op Gods ontferming bouw', 
En stil berust' in Zijn beleid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Lofzang van Maria Gezang 2: 7 

7 Zijn goedheid klom ten top 
Hij nam Zijn Isrel op, 
Naar 't heil, Zijn knecht beschoren; 
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Gelijk Hij, ons ten troost, 
Aan Abram en zijn kroost 
Voor eeuwig had gezworen. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 105: 4 en 5 

4 Gij volk, uit Abraham gesproten, 
Dat zoveel gunsten hebt genoten, 
Gij Jakobs kindren', die de Heer' 
Heeft uitverkoren, meldt Zijn eer. 
De Heer' is onze God, die d' aard' 
Alom door Zijn gericht vervaart. 
 
5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Zegen 


