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Epe, Grote- of Sint Maartenskerk 
13 oktober 1996 n.m. 
Schriftlezingen: | Zacharia 14: 6-9 | Openbaring van Johannes 22: 1-5| NBG51 | LB’73 
Tekst: Zacharia 14: 7b maar ten tijde van de avond zal er licht wezen. 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: Gezang 326: 1 en 5 

1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

 
5 O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
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 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 
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Zingen Psalm 27: 1 en 2 

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
2 Eén ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Zacharia 14: 6-9 

6 En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 7 ja, het zal één dag zijn – die 
is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht 
wezen. 
8 Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de 
oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat 
geschieden. 9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de Here 
de enige zijn, en zijn naam de enige. 
 

Zingen Gezang 292 
1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar w'omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door d'onfeilbre profetieën 
van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
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tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
2e lezing Openbaring van Johannes 22: 1-5 

1 En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de 
troon van God en van het Lam. 2 Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier 
staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht 
gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3 En niets 
vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn 
dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op 
hun voorhoofden zijn. 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een 
lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als 
koningen heersen tot in alle eeuwigheden. 

 
Zingen Gezang 327 

1 Heer Jezus, o Gij dageraad, 
wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 
 
2 Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 
 
3 totdat met alle englen saam 
wij zingen: ”heilig is Gods naam!”, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Verkondiging  
Een 7 stappen verkondiging 
 
Zingen Psalm 139: 6 

6 Wanneer ik mij geborgen dacht 
in 't vallend duister van de nacht, 
werd dan de nacht niet als het licht? 
Hier lig ik voor uw aangezicht, 
o God, hoe licht is zelfs het duister, 
de nacht een dag die blinkt van luister. 

 
Mededelingen 
 
Dankgebed en voorbeden 
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Zingen de geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Gezang 114 

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, 
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. 

 
Dankwoord 
 
Zegen 


