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Amersfoort, Adventkerk 
9 september 1990, n.m. 
Schriftlezingen: Zacharia 14: 16-21 | Openbaring van Johannes 21: 22-27 | SV | OB 
Tekst Zacharia 14 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 122: 2 

2 De stammen, naar Gods Naam genoemd, 
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt, 
Waar elk Zijn Naam belijdt en roemt; 
Want d' achtbre zetel van 't gericht, 
Is daar voor Davids huis gesticht, 
De rechterstoelen staan daar binnen. 
Bidt, met een algemene stem, 
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wel, die u beminnen. 

 
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 98: 1 en 2 

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 
Dien groten God, Die wondren deed. 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden, 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden. 
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Voor 't heidendom ten toon gespreid. 
 
2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil om schenkt. 
Juich dan den Heer' met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 147: 10 

10 Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, 
Deed Isrel op Zijn woorden letten. 
Hij leerde z' in Zijn wegen wandlen. 
Zo wou Hij met geen volken handlen: 
Die moesten Zijn getuigenissen 
En Zijn verbondsgeheimen missen. 
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 
Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Zacharia 14: 16-21 

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. 
20 Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De HEILIGHEID DES HEEREN. En de 
potten in het huis des HEEREN zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar; 
21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen den HEERE der heirscharen heilig zijn, 
zodat allen, die offeren willen, zullen komen, en van dezelve nemen, en in dezelve koken; 
en er zal geen Kanaäniet meer zijn, in het huis des HEEREN der heirscharen, te dien dage. 
 

2e lezing Openbaring van Johannes 21: 22-27 
22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en 
het Lam. 
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23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de 
heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. 
24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde 
brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. 
25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn. 
26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. 
27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; 
maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. 
 

Zingen Psalm 74: 7, 8, 9 en 10 
7 Uw heiligdom is door het vuur verteerd; 
Niets heeft zijn glans voor 't woen des gloeds beveiligd. 
Uw schoon paleis, Uw woning is ontheiligd, 
Ten gronde toe in puin en as verkeerd. 
 
8 "Laat", zeiden zij, "laat ons het ganse land, 
Geplunderd, voor onz' overmacht doen zwichten." 
Hun wrede vuist heeft al de Godsgestichten, 
Uw naam ten hoon, verbrijzeld of verbrand. 
 
9 Wij zien aan ons, na al dit ongeval, 
Geen teeknen meer van Uwe gunst gegeven. 
Niet een profeet is ons tot troost gebleven; 
Geen stervling weet, hoe lang dit duren zal. 
 
10 Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet, 
De vijand ons zijn wrede trotsheid tonen; 
Zal hij Uw Naam in eeuwigheid dan honen? 
Neen, 't kan niet zijn ; dat duldt Uw glorie niet. 

 
Verkondiging  
 
Zingen 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. 

 
Dankgebed 
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Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 87: 4 en 5 

4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 
En doen den naam van Sions kindren dragen. 
 
5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speellien op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

 
Zegen 


