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Epe, Grote Kerk, 30 juni 2002 
2e zondag van de zomer 
Schriftlezing, Jeremia 29: 1, 4-14 | Mattheüs 10: 34-42 |NBG51 | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel, Herman Dalhuizen 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen aan het licht van de paarskaars 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde schept   
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En niet laat varen 
het werk aan ons begonnen 

 
Zingen staande Lied 480 

1 Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 

 
4 Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 

 
5 O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
  

& Groet: 
Genade Barmhartigheid en Vrede  
Zij u van God de Vader 
En van Zijn zoon Jezus Christus 
Amen 
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Zingen Psalm 27: 7 

7 O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

 
Gebed 
 
Zingen Psalm 89: 5 en 6 

5 Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein, 
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn. 
Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden, 
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide. 
De wereld is van U, de wind en de getijden, 
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden. 
 
6 Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand, 
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand. 
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide 
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden, 
en als herauten gaan U voor op al uw schreden 
uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede. 

 
KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE NA GEBED EN GESPREK 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jeremia 29: 1 en 4-14 

1 Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem zond aan het overblijfsel 
van de oudsten der ballingen, aan de priesters, de profeten en het ganse volk dat 
Nebukadnessar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd, 

 
4 Zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem 
naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd: 5 Bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen 
aan en eet de vrucht daarvan; 6 neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt 
vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters 
baren; vermeerdert daar en vermindert niet. 7 Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in 
ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw 
vrede gelegen zijn. 
8 Want zo zegt de Here der heerscharen, de God van Israël: Laten uw profeten die in uw 
midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw dromers, die gij 
laat dromen; 9 want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet gezonden, luidt het 
woord des Heren. 10 Want zo zegt de Here: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij 
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zullen zijn, dan zal Ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan 
door u naar deze plaats terug te brengen. 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 
koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een 
hoopvolle toekomst te geven. 12 Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, 
en Ik zal naar u horen; 13 dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met 
uw ganse hart. 14 Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot 
een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik 
u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u 
in ballingschap heb doen wegvoeren. 

 
Zingen Lied 37: 1 en 2 

1 Zo sprak de Heer der legerscharen, 
de God van Israël, 
tot wie zo diep vernederd waren: 
o volk, het ga u wel! 
Bouwt huizen en gaat daarin wonen, 
plant hoven, eet uw vrucht, 
gewin u dochteren en zonen 
en leef in goed gerucht! 
 
2 Maar zoek de vrede voor dit Babel 
waar gij verbannen zijt, 
bidt voor de stad want in haar straten 
daagt eens een andere tijd, 
ja bidt voor haar want in haar vrede 
schuilt ook voor u het heil. 
Babel en alle wereldsteden 
staan rondom Israël. 

 
2e lezing Mattheüs 10: 34-42 

34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen 
om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want Ik ben gekomen om tweedracht te 
brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een 
schoondochter en haar schoonmoeder; 36 en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 
37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter 
liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; 38 en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, 
is Mij niet waardig. 39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om 
Mijnentwil, zal het vinden. 
40 Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden 
heeft. 41 Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en 
wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige 
ontvangen. 42 En wie één van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker 
koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. 

 
Zingen Lied 256 : 1, 2 en 3 

1 Niet enkel door het water 
kwam het woord, 
al was het schip geladen 
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tot aan het hoogste boord. 
Niet enkel door het water, 
ook door bloed, 
treedt in de Zoon de Vader 
zijn schepping tegemoet. 
 
2 Niet enkel door de Doper 
is 't geweest, 
het bidden en het hopen 
vervult de Heilge Geest. 
Niet enkel door de Doper 
is 't gedaan. 
God doet zijn hemel open, 
geeft zelf zich te verstaan. 
 
3 Niet enkel door te baden  
zijn wij rein, 
daar Hij zijn kerk vergadert 
rond water, brood en wijn. 
Genade voor genade, 
overvloed! 
Hij noodt ons aan zijn tafel 
door water, woord en bloed. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Lied 256 : 4 en 5 

4 Drie zijn er op de aarde, 
waarlijk groot, 
die ons voor God bewaren 
in leven en in dood. 
De geest, het bloed, het water, 
zij alleen, 
getuigen van de waarheid... 
en deze drie zijn een. 
 
5 Wij loven en wij prijzen 
op dit feest 
de grote gunstbewijzen 
van Vader, Zoon en Geest. 
Wat God van oudsher zeide, 
dat geschiedt: 
zijn Geest zal ons geleiden, 
zijn woord klinkt in ons lied. 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 5 van 5 

 
Zingen Lied 477 

1 Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven,  
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
2 Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 

 
Zegen 
 


