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Amersfoort, Adventkerk 
6 mei 1990, n.m. derde zondag na Pasen 
Schriftlezingen: Genesis 8: 13-22 | Openbaring van Johannes 22: 1-5 | SV | OB 
Tekst Genesis 8: 13-22 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied Psalm 77: 7 

7 'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de Heer' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wondren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan. 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bittre klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 
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 
Amen 

& 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 66: 1 en 2 

1 Juich, aarde, juich met blijde galmen 
Den groten Schepper van 't heelal; 
Zing d' eer Zijns Naams met dankbre psalmen; 
Verhef Zijn roem met lofgeschal. 
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
O God, aan al Uw haters merken, 
Die veinzend buigen voor Uw macht." 
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2 Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen, 
Het heff' de schoonste psalmen aan; 
Gezangen, die Uw Naam verhogen, 
De glorie van Uw wonderdaan. 
Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 
Wat is Zijn werking hoog geducht, 
Hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 
Bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 
En doen den naam van Sions kindren dragen. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 8: 13-22 

13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op den eersten 
derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde; toen deed Noach het 
deksel der ark af, en zag toe, en ziet, de aardbodem was gedroogd. 
14 En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag der maand, was de aarde 
opgedroogd. 
15 Toen sprak God tot Noach, zeggende: 
16 Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uwer zonen met u. 
17 Al het gedierte, dat met u is, van alle vlees, aan gevogelte, en aan vee, en aan al het 
kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan; en dat zij overvloediglijk 
voorttelen op de aarde, en vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen op de aarde. 
18 Toen ging Noach uit, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met 
hem. 
19 Al het gedierte, al het kruipende, en al het gevogelte, al wat zich op de aarde roert, naar 
hun geslachten, gingen uit de ark. 
20 En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het 
rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. 
21 En de HEERE rook dien liefelijken reuk, en de HEERE zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den 
aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's mensen 
hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik 
gedaan heb. 
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22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en 
winter, en dag en nacht, niet ophouden. 
 

2e lezing Openbaring van Johannes 22: 1-5 
1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, 
voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. 
2 In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des 
levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de 
bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. 
3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal 
daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen; 
4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. 
5 En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node hebben; 
want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. 

 
Zingen Psalm 74: 14, 15 en 16 

14 Uw sterke hand heeft 's Leviathans woen, 
Betoomd, gestuit; deed Farao bezwijken; 
Waar 't woest gediert' aan duizenden van lijken, 
Op 't dorre strand, zijn rooflust mocht voldoen. 
 
15 Hoe menigmaal hebt G' ons Uw gunst betoogd, 
't Zij G' een fontein deedt uit een rots ontspringen. 
Of op een hoop de waatren samendringen, 
Wanneer de stroom door U werd uitgedroogd. 
 
16 De dag is d' Uw'; ook vormdet Gij den nacht; 
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen; 
Door U is d' aard' gesteld in juiste palen; 
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 65: 6 

6 Gij geeft, dat d' uitgang van den morgen 
En van den avond juicht, 
En dat men U voor al Uw zorgen 
Ootmoedig dank betuigt. 
Het land bezoekt Gij met Uw zegen, 
En, door U droog gemaakt, 
Verrijkt Gij 't grootlijks weer met regen, 
Die tot den wortel raakt. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 67: 3 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 4 van 4 

3 De volken zullen, Heer', U loven; 
O Heer', U loven altemaal, 
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven 
Dat z' ons op haar gewas onthaal'. 
God is ons genegen; 
Onze God geeft zegen 
Hij, die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen, 
Wat op aarde leeft 

 
Zegen 


