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Amersfoort, Adventkerk,  
8 oktober 1995 v.m. 
Schriftlezing, Zacharia 14: 16-21 | Johannes 7: 2-10 en 37-39 | SV | OB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Zingen Psalm 84: 4 en 5 LB’73 

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 
5 O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Eén dag in uw paleis is meer  
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever needrig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men den Here God veracht. 

 
Stilgebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

 
& Groet: 

Genade zij u en vrede 
Van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 122: 1 en 2 OB 

1 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
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Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons en doe als wij." 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wèl gebouwd, 
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 
 
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' achtb're 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 wèl, die u beminnen. 
het Koninkrijk ! 

 
De tien woorden volgens Deuteronomium 5 
En het ene woord van Jezus Markus 12 erbij 
 
Zingen Psalm 119: 75 en 76 OB 

75 Hoor, HEER, mijn stem naar Uw goedgunstigheid, 
En geef mij naar Uw rechten kracht en leven. 
Zij naad'ren mij, wier list mijn val bereidt; 
Zij zijn in 't kwaad, in 't listig kwaad bedreven, 
En wijken van Uw wet, zo wijd verleid, 
Terwijl zij zich aan boosheid overgeven. 
 
76 Maar, HEER, Gij zijt nabij, Gij ziet mij aan; 
De waarheid is aan Uw geboôn verbonden; 
Ik wist van ouds reeds uit Uw woord en daân, 
Dat al, wat Gij getuigd hebt, ongeschonden 
En vlekkeloos voor eeuwig zal bestaan, 
Gevestigd op onwankelbare gronden. 

 
Gebed 
 
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 te 
aanbidden de Koning, de Heere der heerscharen, en om te vieren het feest der loofhutten. 
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17 En het zal geschieden, zo wie van de geslachten der aarde niet zal optrekken 
naar Jeruzalem, om de Koning, de Heere der heerscharen, te aanbidden, zo zal er over hen 
geen regen wezen. 
18 En indien het geslacht der Egyptenaars, over wie de regen niet is, niet zal optrekken noch 
komen, zo zal die plaag over hen zijn, waarmeede Heere die heidenen plagen zal, die niet 
optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. 
19 Dit zal de zonde der Egyptenaars zijn, alsook de zonde van alle 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 de Heere der heerscharen heilig zijn, zodat 
allen, die offeren willen, zullen komen, en daarvan nemen, en daarin koken; en er zal 
geen Kanaäniet meer zijn, in het huis van de Heereder heerscharen, te dien dage. 

 
2e lezing Johannes 7: 2-10, 14, 37-39 

2 En het feest der Joden, namelijk het loofhutten zetten, was nabij. 
3 Zo zeiden dan Zijn broeders tot Hem: Vertrek van hier, en ga heen in Judéa, opdat ook Uw 
discipelen Uw werken mogen aanschouwen, die Gij doet. 
4 Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. 
Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelf aan de wereld. 
5 Want ook Zijn broeders geloofden niet in Hem. 
6 Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. 
7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken 
boos zijn. 
8 Gaat gij op tot dit feest; Ik ga nog niet op tot dit feest; want Mijn tijd is nog niet vervuld. 
9 En toen Hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef Hij in Galiléa. 
10 Maar toen Zijn broeders opgegaan waren, toen ging Hij ook Zelf op tot het feest, niet 
openlijk, maar als in het verborgen. 
 
14 Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel, en 
leerde. 
 
37 En op de laatste dag, zijnde de grote dagvan het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo 
iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 
38 Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik 
vloeien. 
39 (En dit zeide Hij van de Geest, Die ontvangen zouden, die in Hem geloven; want 
de Heilige Geest was nog niet, aangezien Jezusnog niet verheerlijkt was.) 

 
Zingen Gezang 38 woorden van Hosea 2 :7-22 

1 De Heer spreekt: Hoor mijn hartsgeheim, 
o Israël, mijn teerbeminde, 
omdat gij liefhebt in den blinde 
verdorven macht en schone schijn, 
liet ik u gaan in uw ellende, 
ontnam u honing, melk en wijn. 
Nu voer Ik u in de woestijn 
en daar zal Ik mij tot u wenden. 
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2 Dan vindt gij weer uw eigen grond, 
als toen Ik u in oude tijden 
voor 't eerst aan uw bestemming wijdde. 
Dan sluit Ik een vernieuwd verbond 
met al wat leeft, dan geef Ik vrede. 
Geen dier doet kwaad, geen schepsel wondt 
en alle krijgsgedruis verstomt 
rondom mijn volk en heilge stede. 
 

Verkondiging 
 
Zingen Psalm 68: 11 

11 Ook zelfs het land der duisternis 
zal weten wat uw luister is, 
Egypte zal U eren. 
Het morgenland strekt als een bruid 
de handen haastig naar U uit, 
ook daar zult Gij regeren. 
De wereld brengt U huldeblijk, 
want heel de wereld is uw Rijk, 
Jeruzalem het midden; 
koningen overal vandaan 
komen met schatting voor U staan, 
elk land zal tot U bidden. 

 
Orgelspel 
 
Een woord van dank 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Gezang 114 Openbaring 21….. 

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aard' ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
 
2 Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldre ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 
de koninklijke tijd, 
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de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
Zegen 


