
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 1 van 5 

Epe, Grote Kerk, 31 januari 2016, 10.00 uur. 
4e zondag van Epifanie 
Schriftlezing, Exodus 20: 1-17 | Markus 12: 28-37 |NBV | NLB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel, Ane Mulder 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
Schepper van hemel en aarde 
Die trouw is tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
het werk van Zijn handen 

 
Zingen staande Lied 1005 NB 

1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
Refrein: 
Christus, ons licht, schijn door ons heen,  
schijn door het duister. 
Christus, ons licht, schijn ook vandaag,  
hier in ons huis.  
 
2. Zoekend vol rust zijn wij vol zorgen  
 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger,  
 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  

 
& 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 134  

1 Gij dienaars aan den Heer gewijd, 
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegent zijn naam ook in de nacht. 
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2 Die in het huis des Heren zijt, 
zegent zijn naam en majesteit, 
zingt tot zijn eer met luider stem 
en heft uw handen op naar Hem. 
 
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is 't die u bij name riep. 

 
Gebed 
 
Zingen Lied 302 NLB / LB’73: 254 

1 God in den hoog’ alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Exodus 20: 1-17 

1 Toen sprak God deze woorden: 
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 
3 Vereer naast mij geen andere goden. 
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is 
of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden 
niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor 
de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het 
vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik 
hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet 
vrijuit gaan. 
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw 
arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw 
God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor 
uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad 
wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met 
alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft 
de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. 
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in 
het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 3 van 5 

13 Pleeg geen moord. 
14 Pleeg geen overspel. 
15 Steel niet. 
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af. 
17 Zet uw zinnen niet op het huisvan een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, 
zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ 
Amen 

 
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. 

 
2e lezing Markus 12: 28-31 

28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en 
gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle 
geboden het belangrijkste gebod?’  
29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de 
enige Heer;  
30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand 
en met heel uw kracht.”  
31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden 
belangrijker dan deze.’ 

 
Zingen Lied 320 NLB / 62 LB’73: 1, 2 en 3 

1. Wie oren om te horen heeft, 
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, 
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Een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
Doet dit, en gij zult leven. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen 320 NLB / 62 LB’73 : 4 en 5 

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. 

 
Gebeden 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Lied 978 NLB / 479 LB’73 

1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d'onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 5 van 5 

en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Zegen 


