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Epe, Sionskerk 
18 mei 1980  
Schriftlezing, | Psalmen 149 | Openbaring van Johannes 19: 1-10| SV | OB 
Tekst: Openbaring Johannes 19: 1-5 | Voorbereiding H.A. 
 
Geluidskwaliteit van het zingen is niet optimaal. Vandaar dat die zachter worden weer gegeven. 
 
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 niet 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 147: 1 

1 Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen; 
Hoe goed is 't, onzen God te prijzen! 
't Betaamt ons, psalmen aan te heffen, 
Die lieflijk zijn, en harten treffen. 
De Heer' wil ons in gunst aanschouwen, 
Hij wil Jeruzalem herbouwen, 
Vergaren en in vree doen leven, 
Hen, die uit Isrel zijn verdreven. 

 
De Wet des Heeren, Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 147: 2 

2 Hij heelt gebrokenen van harte, 
En Hij verbindt z' in hunne smarte, 
Die, in hun zonden en ellenden, 
Tot Hem zich ter genezing wenden. 
Hij telt het groot getal der starren, 
Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 
Hij roept dat talloos heir te zamen 
En noemt die alle bij haar namen. 

 
Gebed 
 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 2 van 3 

Schriftlezingen: 
 
1e lezing Psalmen 149 

1 Hallelujah! Zingt den HEERE een nieuw lied; Zijn lof zij in de Gemeente Zijner 
gunstgenoten. 
2 Dat Israël zich verblijde in Dengene, Die hem gemaakt heeft; dat de kinderen Sions zich 
verheugen over hun Koning. 
3 Dat zij Zijn Naam loven op de fluit; dat zij Hem psalmzingen op de trommel en harp. 
4 Want de HEERE heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren 
met heil. 
5 Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers. 
6 De verheffingen Gods zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand; 
7 Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken; 
8 Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien; 
9 Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn 
gunstgenoten zijn. Hallelujah! 

 
2e lezing: Openbaring van Johannes 19: 1-10 

1 En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: 
Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God. 
2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld 
heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van 
haar hand gewroken heeft. 
3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. 
4 En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die 
op den troon zat, zeggende: Amen, Halleluja! 
5 En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, 
en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot! 
6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een 
stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, 
heeft als Koning geheerst. 
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft 
des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn 
lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. 
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de 
bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. 
10 En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij 
dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus 
hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 104: 17 en 18 

17 Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet, 
Gods mogendheid verheffen in mijn lied. 
Ik zal mijn God met lofgezangen eren, 
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren. 
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Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan, 
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan; 
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden, 
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden. 
 
18 De zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk, 
De boosheid zal vergaan, eer 't iemand denk'! 
Waak op, mijn ziel, wil uwen Schepper eren; 
Gelooft zij God; men loov' den Heer der heren! 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 69 

69 Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer'; 
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten; 
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten; 
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer 
En 't heilig recht van Uw getuignis zetten. 

 
Lezing van het Avondmaalsformulier 
 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 149: 4 en 5 

4 Dus wil d' Almachtig', op hun smeken, 
Door hen zich aan de heidnen wreken; 
Door hen de wreevle volken straffen, 
Elk loon naar werk verschaffen; 
Hun koningen in ketens slaan; 
Hun groten doen in boeien gaan, 
En 't recht, gelijk 't beschreven staat, 
Volvoeren naar Zijn raad. 
 
5 Zo zal de heerlijkheid der vromen 
Op 't luisterrijkst te voorschijn komen; 
Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. 
Lof zij den Heer' der heren. 

 
Zegen 


