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Epe, Grote Kerk 
31 oktober 1999, 7e zondag van de Herfst 
Schriftlezingen: | Genesis 15: 1-6 | Openbaring van Johannes 14: 1-13 | NBG51 | Liedboek 1973 
Tekst: Openbaring van Johannes 14: 1-5 en 13 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom mededelingen 
 
Kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Votum 
 
Staande zingen Gezang 328 

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

& Groet 
 
Woorden 
 
Zingen Psalm 98: 1 en 2 

1. Zingt een nieuw lied voor God den Heere, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
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Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Ja Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 

 
Gebed 
 
Zingen Gezang 401: 1 en 2 

1 Een vaste burcht is onze God, 
een wal die 't kwaad zal keren; 
zijn sterke arm houdt buiten schot 
wie zich niet kan verweren. 
De vorst van het kwaad, 
de aartsvijand staat 
geharnast in 't veld; 
in list en in geweld 
kan geen hem evenaren. 
 
2 Al onze macht is ijdelheid: 
wij gaan terstond verloren, 
wanneer de held niet voor ons strijdt, 
die God heeft uitverkoren. 
Zo gij 't nog niet wist; 
Jezus Christus is 't, 
de Heer van 't heelal, 
die overwinnen zal, 
God zelf staat ons terzijde. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van de Schrift 
 
1e Schriftlezing Genesis 15: 1-6 
1 Hierna kwam het woord des Heren tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw 
schild; uw loon zal zeer groot zijn. 2 En Abram zeide: Here Here, wat zult Gij mij geven, daar ik 
kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliëzer zijn. 3 En Abram 
zeide: Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. 
4 En zie, het woord des Heren kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke 
zoon, die zal uw erfgenaam zijn. 5 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de 
hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. 6 
En hij geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. 
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Zingen Psalm 130: 2 en 3 
2. Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed ? 
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid. 
 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht. 

 
2e Schriftlezing Openbaring van Johannes 14: 1-13 
1 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op 
wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. 2 En ik hoorde een 
stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die 
ik hoorde, was als van citerspelers, spelende op hun citers; 3 en zij zongen een nieuw gezang vóór 
de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de 
honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. 4 Dezen zijn het, die zich niet met 
vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij 
ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 5 En in 
hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk. 
6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, 
om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en 
natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is 
gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt 
heeft. 
8 En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, 
dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. 
9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het 
beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 10 die 
zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn 
toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en 
van het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen 
rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam 
ontvangt. 
12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. 
13 En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van 
nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na. 
 
Zingen Gezang 111 

1 Een stem, die niemand stuit, 
hoor ik ten hemel uit 
weerklinken: Looft den Here! 
Het heil heeft Hij tot stand gebracht, 
het zal Hem worden toegedacht 
en met een moeiteloze macht 
zal Hij voortaan regeren. 
 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 4 van 5 

2 Hij maakt zijn oordeel waar. 
Hij zal van boos gevaar 
bevrijden ’t aardse leven. 
Al wat er zwelgt in bloed en dood 
en ’t duister eert als moederschoot, 
is nu verdelgd. Zo goed en groot 
is Hij die recht wil geven. 
 
3 Verslagen is de strijd. 
Nu stijgt in eeuwigheid 
de wierook der gebeden. 
Nu wordt verteerd, wat zich verweert, 
tot het als lofzang wederkeert: 
boven begrip en rede. 
 
4 Een stem, die niemand stuit, 
hoor ik ten hemel uit 
ten hemel in weerkaatsen: 
looft onze God, wie Hem behoort, 
en plant zijn lof op aarde voort, 
want waar men zingt is ’t heilig oord, 
waar Hij zijn troon wil plaatsen. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Gezang 310 Luther dichtte het in zijn sterfjaar…. 

1 Bewaar ons, Here, bij uw woord, 
betoom des vijands roof en moord. 
Hij trok ten strijde om uw Zoon 
te stoten van uw hoge troon. 
 
2 Heer Jezus Christus, toon uw macht, 
Heer aller heren, kom met kracht. 
Bescherm uw arme christenheid, 
dat zij U love te allen tijd. 
 
3 O Geest, die onze Trooster zijt, 
geef dat uw volk ‚‚n Heer belijdt, 
wees bij ons in de laatste nood, 
leid ons ten leven uit de dood. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 401: 3 en 4 

3 Al wordt de wereld ook een hel 
en 't leven niets dan lijden, 



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

wij vrezen niet, Immanuël 
zal stellig ons bevrijden. 
Hoe satan ook woedt 
en wat hij ook doet, 
't is macht'loos geweld, 
zijn vonnis is geveld. 
Een woord, en hij moet vallen. 
 
4 Gods heilig woord alleen houdt stand, 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Al rooft de tyran 
ons wat hij maar kan, 
ons goed en ons bloed, 
laat hem zijn overmoed! 
Gods rijk blijft ons behouden. 

 
Zegen 


