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Kampen, Het Open Hof, 31 januari 2016, 17.00 uur. 
4e zondag van Epifanie 
Schriftlezing, Mattheüs 5: 17-18 | Exodus 19: 24- 20: 21 |Naardense Bijbel | NLB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Organist: Ad de Hoop 
Muzikale bijdrage: Marijn Eijgenhuis 
 
Laten wij samen stil zijn 
voor het aangezicht  
van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw blijft in Eeuwigheid 
En niet los laat het werk van Zijn handen 
De Eeuwige zal met u zijn 
De Eeuwige zal u bewaren 

 
Hoor Israël de Eeuwige is onze God  
De Eeuwige is Één 
Gezegend is Zijn naam: Ik zal met u gaan 
Nu en altijd 
Liefhebben zul je de Eeuwige uw God  
Met heel uw hart 
Met heel uw ziel 
Met heel uw verstand 
Met heel uw kracht 
En uw naaste zult u liefhebben als u zelf 

 
Vanmiddag staan de 10 woorden centraal 
 
Zingen Psalm 68: 1 en 2 

1 God richt zich op, de vijand vlucht; 
zijn haters voor zijn aangezicht, 
als rook zijn zij verdreven. 
Zij zijn als was in deze vlam, 
zijn woede heeft hen waar Hij kwam, 
ten dode opgeschreven. 
Maar de getrouwen zijn verblijd, 
zij staan voor Hem in vrolijkheid, 
zij zijn verrukt van vreugde. 
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Zingt God en speelt zijn naam ten prijs, 
zingt Hem op een verhoogde wijs 
om wat uw hart verheugde. 
 
2 Draagt op een lied, aan Hem gewijd 
die spoorslags op de wolken rijdt; 
hoog is de Naam verheven! 
Hij, vader van 't verweesde kind, 
bij wie een vrouw bescherming vindt 
in haar vereenzaamd leven. 
Hij, Here in zijn heiligdom, 
doet wie verlaten was, weerom 
het samenzijn ervaren. 
Wie was gevangen wordt bevrijd, 
maar Hij verbant in eenzaamheid 
al wie weerspannig waren.  

 
Woorden ter inleiding,  

Exodus 19: 10 en 11 
10 Dan zegt de Ene tot Mozes:  
ga tot de gemeente  
en heilig hen vandaag en morgen;  
laten zij hun kleren wassen,  
11 en tegen de derde dag gereed wezen;  
want op de derde dag  
daalt de Ene  
voor de ogen van heel de gemeente neer  
op de berg Sinaï!- 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
Vanuit de Evangeliën 
 
1e lezing Mattheus 5: 17 en 18 

17 Meent niet dat ik ben gekomen  
om de Wet of de profeten los te maken;  
ik ben niet gekomen om los te maken,  
nee, om te vervullen;  
18 want amen is het, zeg ik u,  
totdat de hemel voorbijgaat en de aarde,  
zal er niet één jota of één haaltje  
uit de Wet voorbijgaan,  
totdat alles is geschied;  

 
Zingen Lied NLB 320 = LB’73 62: 

1. Wie oren om te horen heeft 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 3 van 6 

Hore naar de wet die God hem geeft: 
Gij zult geen vreemde goden 
Maar Mij alleen belijden voortaan. 
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 
2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien Hem met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
De wil van God, uw Vader. 
 
3. Bied uw naaste de helpende hand. 
Spijzig de armen in uw land, 
Een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
Doet dit, en gij zult leven. 
 
4. De macht der liefde is zo groot, 
Geen water blust haar vuren uit, 
Wanneer zij is ontstoken. 
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 
5.  De liefde spreekt haar eigen taal, 
Alle kwaad bedekt zij duizendmaal 
Vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
Maar blijve in ons de liefde. 

 
2e lezing Exodus 19: 24 – 20: 21 

24 Dan zegt tot hem de Ene: ga, daal af;  
en klim dan op, jij en Aäron samen met jou;  
de priesters en de gemeente:  
laten ze niet doordringen om op te klimmen  
tot de Ene,  
opdat hij niet tegen hen losbreekt!  
25 Mozes daalt af tot de gemeente;  
hij zegt tot hen:  
 
Exodus 20: 
1 God spreekt  
al déze woorden en zegt:  
2 ik ben de Ene, God-over-jou,  
die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte,  
uit het dienaarshuis.  
3 Niet zal dít er voor jou wezen:  
ándere goden, bij mijn aanschijn!  
4 Niet zul je voor jezelf maken  
een snijbeeld of welke gestalte ook  
die is in de hemelen boven,  
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die is op het aardland beneden  
of die is in de wateren onder het aardland!  
5 Níet zul je je voor hen buigen  
en níet zul je hen dienen;  
want ik,  
de Ene, God-over-jou, ben een naijverig God  
die onrecht van vaders aan zónen bezoekt,  
aan derden en vierden  
van hen die mij haten;  
6 en die vriendschap bewijst aan dúizenden:  
aan hen die mij liefhebben  
en mijn geboden bewaken!  
 
7 Níet aanheffen zul je de naam  
van de Ene, God-over-jou,  
voor valse zaken;  
want niet ongestraft laat de Ene  
wie zijn naam aanheft voor valse zaken!  
 
8 Gedenk de dag van de sabbat,- het rusten,  
door die te heiligen;  
9 een zestal dagen mag je dienen  
en al je werk doen,  
10 en de zevende dag is  
een sabbat voor de Ene, God-over-jou;  
níet doen zul je welk werk ook:  
jij, je zoon, je dochter,  
je dienaar, je dienstmaagd, je vee  
noch de zwerver-te-gast die in je poorten is.  
11 Want in zes dagen heeft de Ene  
de hemelen en het aardland gemaakt,  
de zee en al wat er in hen is,  
en hij hield rust op de zevende dag;  
daarom  
heeft de Ene de sabbatdag gezegend  
en hem geheiligd!  
 
12 Eer je vader en je moeder;  
opdat je dagen lang mogen worden  
op de –rode– grond  
die de Ene, God-over-jou, aan jou geeft!  
 
13 Níet doodslaan zul je;  
 
14 níet vreemdgaan zul je;  
 
15 níet stelen zul je en  
 
16 níet antwoorden zul je over je naaste  
als een getuige die liegt!-  
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17 níet begeren zul je het huis van je naaste;  
niet begeren zul je  
de vrouw van je naaste,  
zijn dienaar, zijn dienstmaagd,  
   zijn os, zijn ezel,  
ja, al wat van je naaste is!  
 
18 Heel de gemeente, als ze zien  
   de donderstemmen, de bliksemschichten,  
de stem van de ramshoorn  
en de rokende berg;  
als de gemeente dat ziet, wankelen ze  
en gaan ver weg staan.  
19 Ze zeggen tot Mozes:  
spreek jij met ons en we zullen horen;  
laat niet God met ons spreken,  
   anders zullen we sterven!  
20 Mozes zegt tot de gemeente:  
vreest niet,  
want  
met het doel u te beproeven  
is God gekomen;  
en met het doel  
dat er vreze voor hem zal wezen  
   op uw aanschijn,  
   zodat ge niet zondigt!  
21 De gemeente blijft van verre staan;  
Mozes is de mistdonkerte in getreden  
waarin God is.  
 

Zingen Psalm 68: 3 
3 O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 
Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

 
Preek / verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Inzamelingen van de gaven 
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Dankgebed 
 
Zingen Lied NLB 824 = LB’73 437 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht  
God, laat mij voor uw aangezicht 
geheel van U vervuld en rein  
naar lijf en ziel herboren zijn 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij  
een geest van licht, zo klaar als Gij 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan  
dan kan ik veilig verder gaan 
tot ik U zie, o eeuwig Licht  
van aangezicht tot aangezicht 

 
Zegen 


