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Schriftlezingen: | Zacharia 2: 1-5 | Openbaring van Johannes 22: 1-5 | NBG51 | OB | LB’73
Orde van dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 392: 1, 2 en 3
1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
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
Zingen Psalm 76: 1 en 2 OB
1 God is bekend bij Judas stam,
Waar Hij Zijn hogen zetel nam;
Zijn Naam is groot in Israel;
In Salem staat op Zijn bevel
De hutte van dien Hemelkoning;
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Op Sion is Zijn heilge woning.
2 Daar heeft de vijand boog en schild
En vuurge pijlen op verspild.
God brak het zwaard, bedwong den krijg.
Dat vrij het roofgebergte zwijg’.
Uw roem, o groot en heerlijk Wezen,
Is tot veel hoger top gerezen.
Gebed
Schriftlezingen
1e lezing Zacharia 2: 1-5
21En ik sloeg mijn ogen op en ik zag toe, en zie, een man met een meetsnoer in de hand.
2Toen vroeg ik: Waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij: Ik ga Jeruzalem opmeten en zien
hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. 3En zie, toen de engel die met mij sprak, naar
voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide: 4Snel heen, spreek tot
die jongeling: als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen vanwege de menigte van
mensen en vee daarin. 5En Ik zelf, luidt het woord des Heren, zal haar een vurige muur zijn
rondom, en heerlijkheid binnen in haar.
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 Psalm 141: 1, 2 en 3
1 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp en red;
Hoor naar de stem van mijn gebed,
Daar ik U aanroep in mijn noden.
2 Mijn bee, met opgeheven handen,
Klimm' voor Uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht,
Als offers, die des avonds branden.
3 Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM

2 van 4

Verkondiging
Zingen Psalm 68: 11 NB
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.
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen Lied 114: 1, 2 en 3
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.
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Zegen
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