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Amersfoort, Adventkerk 
4 augustus 1996 v.m. | in het teken van 9 AV 5756 
Schriftlezingen: | Jesaja 40: 1-11 | Markus 1: 1-8 | SV | OB | LB’73  
Tekst: Jesaja 40: 1-11 | Troost, troost Mijn volk 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom  
 
Zingen Gezang 379: 1 en 2 

1 O mijn ziele, looft den Here, 
die het aangename licht 
over ons doet wederkeren 
en zijn wondren voor 't gezicht. 
Wondren die met één accoord 
van hun oorsprong ons doen horen, 
zijnde 't al bevattend woord, 
Jezus, 's hemels eerstgeboren. 
 
2 Jezus, morgenster in 't dagen, 
zon des levens, eeuwig licht, 
glans van 's Vaders welbehagen, 
zaligmakend aangezicht, 
weest Gij onzer zielen dag 
in het oog der vaste hope, 
dat zij in 't gelove mag 
dezen levensdag doorlopen. 
 

Stilgebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede  
van God de Vader 
en van Jezus Christus Zijn zoon 
in de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 24: 1 en 2 

1 Al d' aard' en alles wat zij geeft, 
Met al wat zich beweegt en leeft, 
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Zijn 't wettig eigendom des Heeren. 
Hij heeft z', in haren ochtendstond, 
Op ongemeten zeen gegrond, 
Doorsneden met rivier en meren. 
 
2 Wie klimt den berg des Heeren op? 
Wie zal dien Godgewijden top, 
Voor 't oog van Sions God, betreden? 
De man, die, rein van hart en hand, 
Zich niet aan ijdelheid verpandt, 
En geen bedrog pleegt in zijn eden. 
 

God’s gebod en beloften met Deuteronomium 5 en Markus 12 
 

Zingen Psalm 25: 3 en 4 
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer', waarop ik biddend pleit: 
Milde handen, vriendlijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid, 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in gena, 
Om Uw goedheid eer te geven. 
 
4 's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des Heeren. 
Wie Hem needrig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jesaja 40: 1-11 

1 Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen. 
2 Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat 
haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft 
voor al haar zonden. 
3 Een stem van de roepende in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren, maakt recht in de 
wildernis een baan voor onze God! 



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

4 Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvels zullen vernederd worden; 
en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt 
worden. 
5 En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden; en alle vlees tegelijk zal zien, dat 
de mond des Heeren het gesproken heeft. 
6 Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn 
goedertierenheid als een bloem des velds. 
7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des Heeren daarin blaast; voorwaar, het 
volk is gras. 
8 Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord van onze God bestaat in eeuwigheid. 
9 O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg; o Jeruzalem, gij 
verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg 
de steden van Juda: Zie hier is uw God!  
10 Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, Zijn loon 
is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 
11 Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen 
vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
 

2e lezing Markus 1: 1-8 
1 Het begin van het Evangelie van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van God. 
2 Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw 
weg voor U heen bereiden zal. 
3 De stem des roependen in de woestijn: Bereidt de weg des Heeren, maakt Zijn paden 
recht. 
4 Johannes was dopende in de woestijn, en predikende de doop der bekering tot 
vergeving der zonden. 
5 En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem; en werden allen door hem 
gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. 
6 En Johannes was gekleed met kemelshaar, en met een leren gordel om zijn lendenen, en 
at sprinkhanen en wilde honing. 
7 En hij predikte, zeggende: Na mij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben, 
neerbukkende, de riem van Zijn schoenen te ontbinden. 
8 Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. 

 
 
Zingen Psalm 74: 18, 19 en 20 

18 Geef 't wild gediert', dat niets in 't woen ontziet, 
De ziele van Uw tortelduif niet over; 
Laat, grote God, om een gehaten rover, 
Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet. 
 
19 Beschouw, herdenk Uw vastgestaafd verbond; 
Laat dat Uw hart tot ons in liefd' ontvonken; 
Het land is vol van duistre moordspelonken, 
Vanwaar 't geweld ons grieft met wond op wond. 
 
20 Dat elk verdrukt' Uw bijstand eens erlang'; 
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren; 
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Maar wil van hen ellend' en nooddruft weren, 
Opdat z' Uw naam verheffen in gezang. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 84: 3 en 4 NB 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 

Inzameling van de gaven  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Gezang 284: 1, 2 en 3 

1 O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
2 Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
 
3 Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 



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

van melk en honing zijn! 
 
Zegen 
 
 
 


