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Amersfoort, Adventkerk 
9 april 1989, v.m. 2e zondag na Pasen | van ouds zondag van de Goede Herder 
Schriftlezingen: Numeri 27: 12-23 | Markus 6: 30-34 | SV | OB 
Tekst Numeri 27: 17b 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 100 

1 Juich aarde, juich alom den Heer', 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
2 De Heer' is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij), 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
3 Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem. 
 
4 Want goedertieren is de Heer'; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 
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 



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

 
Zingen Psalm 33: 2 en 3 

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. 
 
3 Hij schept in 't heilig recht behagen, 
Zijn wijsheid is alom verspreid; 
Men hoort al 't wereldrond gewagen 
Van Zijne goedertierenheid. 
's Heeren alvermogen 
Bracht de hemelbogen, 
Door Zijn woord in 't licht. 
Heeft de flonkervuren, 
Die den tijd verduren, 
Door Zijn Geest gesticht. 

 
God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 119: 88 

88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboon te horen. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Numeri 27: 12-23 

12 Daarna zeide de HEERE tot Mozes: Klim op dezen berg Abarim, en zie dat land, hetwelk Ik 
den kinderen Israëls gegeven heb. 
13 Wanneer gij dat gezien zult hebben, dan zult gij tot uw volken verzameld worden, gij ook, 
gelijk als uw broeder Aäron verzameld geworden is; 
14 Naardien gijlieden Mijn mond wederspannig zijt geweest in de woestijn Zin, in de 
twisting der vergadering, om Mij aan de wateren voor hun ogen te heiligen. Dat zijn de 
wateren van Meriba, van Kades, in de woestijn Zin. 
15 Toen sprak Mozes tot den HEERE, zeggende: 
16 Dat de HEERE, de God der geesten van alle vlees, een man stelle over deze vergadering. 
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17 Die voor hun aangezicht uitga, en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleide, en 
die hen inleide; opdat de vergadering des HEEREN niet zij als schapen, die geen herder 
hebben. 
18 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u Jozua, den zoon van Nun, een man, in wien 
de Geest is; en leg uw hand op hem; 
19 En stel hem voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht der 
ganse vergadering; en geef hem bevel voor hun ogen; 
20 En leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen, te weten de ganse vergadering der 
kinderen Israëls. 
21 En hij zal voor het aangezicht van Eleazar, den priester, staan, die voor hem raad vragen 
zal, naar de wijze van Urim, voor het aangezicht des HEEREN; naar zijn mond zullen zij 
uitgaan, en naar zijn mond zullen zij ingaan, hij, en al de kinderen Israëls met hem, en de 
ganse vergadering. 
22 En Mozes deed, gelijk als de HEERE hem geboden had; want hij nam Jozua, en stelde 
hem voor het aangezicht van Eleazar, den priester, en voor het aangezicht der ganse 
vergadering. 
23 En hij leide zijn handen op hem, en gaf hem bevel; gelijk als de HEERE door den dienst 
van Mozes gesproken had. 

 
2e lezing Markus 6: 30-34 

30 En de apostelen kwamen weder tot Jezus, en boodschapten Hem alles, beide wat zij 
gedaan hadden, en wat zij geleerd hadden. 
31 En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig; 
want er waren velen, die kwamen en die gingen, en zij hadden zelfs geen gelegen tijd om te 
eten. 
32 En zij vertrokken in een schip, naar een woeste plaats, alleen. 
33 En de scharen zagen hen heenvaren, en velen werden Hem kennende, en liepen 
gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts, en kwamen hun voor, en gingen samen tot 
Hem. 
34 En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen 
over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen 
te leren. 

 
Zingen Psalm 80: 1 en 2 

1 Neem Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen Cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 
2 Die glans straal' Efraim in d' ogen; 
Toon Benjamin Uw groot vermogen; 
Verlos Manasse tot Uw eer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend' aangezicht. 
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Verkondiging  
 
Zingen Psalm 97: 7 

7 Gods vriendlijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God, 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 105: 12 en 24 

12 Hij kreeg van Farao in handen 
't Bestier van huis en goed en landen; 
Dies bond hij vorsten naar zijn lust. 
Van zijn verstand en deugd bewust, 
Deed gans Egypte 's opperheer, 
Al d' oudsten luistren naar zijn leer. 
 
13 Daarna toog Israel, gedreven 
Door nooddruft, tot behoud van 't leven, 
Naar 't rijk Egypte; Jakob kwam 
Als vreemdeling in 't land van Cham. 
Daar groeid' en bloeide zijn geslacht, 
En overtrof zijn vijands macht. 

 
Zegen 


