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

Epe, Goede Herderkerk, 7 februari 2016, 10.00 uur. 
Schriftlezing, Exodus 23: 10-13 |Markus 2: 23-28 |NB | NLB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & Mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Zingen Lied: 1009 NLB, : 284 LB‘73 

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 
van melk en honing zijn! 

 
Votum:  

Onze hulp  
in de Naam des Heren 
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 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 
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De wereld is uit op Vrede 
Het gaat vandaag over de Vrede 
 
Zingen Psalm 76: 1 en 2 

1 God wordt geëerd in Israël, 
zijn roem, zijn naam is hier in tel. 
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid 
in deze stad, waar haat en strijd 
om zijnentwil zijn afgezworen. 
Hij doet zijn roep uit Sion horen. 
 
2 Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 
Gij die de oorlogsbliksem dooft. 
Gij die het zwaard breekt en het schild 
en die de oorlog niet meer wilt, 
maar die gehuld in zonnestralen 
de hoge bergen af komt dalen.  

 
Na het smeekgebed 
 
Zingen Psalm 131: 1 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 

 
Woorden van ontferming  

1 Johannes: 
1 Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan 
hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2 Hij is het die 
verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor 
de zonden van de hele wereld. 

 
Zingen Psalm 131: 2 

2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 

 
Samenvatting van G’ds geboden, beloften 

Jezus antwoord:  
 
Zingen Psalm 131: 3 

3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 



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

 
DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Zingen kinderlied 76 NLB, 488 LB ’73 

1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2 Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 
3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Exodus…. Wat gisteren in de synagoge is gelezen, een gedeelte daarvan: 

Exodus 23: 10-13 
10 Zes jaar achtereen mag je je land inzaaien en de oogst binnenhalen. 11 Maar het 
zevende jaar moet je het land braak laten liggen en het met rust  
laten, dan kunnen de armen onder jullie ervan eten; wat zij nog overlaten is  
voor de dieren van het veld. Met je wijngaard en je olijfgaard moet je hetzelfde doen. 12. 
Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden; dan kunnen 
ook je rund en je ezel uitrusten en kunnen je slaven  
en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen.  
13 Houd je verre van alles waarvoor ik jullie heb gewaarschuwd. Roep geen andere goden 
aan, laat hun naam niet over je lippen komen.  

 
Zingen Psalm 92: 1 en 2 

1 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men den Here prijst, 
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig 
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Wij loven in de morgen uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen. 
 
2 Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend de grote naam des Heren. 

 
2e lezing Markus 2: 23 

23 Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden 
in en begonnen aren te plukken. 24 ‘Kijk eens!’ zeiden de farizeeën tegen hem. ‘Waarom 
doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ 25 Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen 
wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26 Hij ging het 
huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester– en at van de toonbroden, waarvan 
alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 27 En hij voegde 
eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; 28 en dus is de 
Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’  

 
Toelichting…  sabath…. op adem komen 
 
Zingen Lied 320: 1, 2 en 3 NLB, 62 LB’73 

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, 
Een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
Doet dit, en gij zult leven. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Lied 320: 4 NLB, 62 LB’73 

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. 
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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. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
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 
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 


