Oene, Hervormde kerk
Concert Woord en Daad
9 oktober
Schriftlezing en meditatie | Psalmen 19 | Vreugden der Wet
Medewerking van:
Christelijke gemengde zangvereniging ‘de Lofstem’ uit Emst olv Gerrit Bosman
Kinderkoor Irene uit Emst olv Henk Broesen
Zanggroep Jedaja uit Epe olv Henk Broesen
Orgel: Peter Witteveen
Trompet solo: Corné van Erkelens
Opening door ds. Vreekamp
Gebed
Samenzang: Psalm 89: 3 en 4
3 De hemel looft, o Heer', Uw wondren dag en nacht,
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht;
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen;
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen?
En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten,
Wie hunner is, o Heer', met U gelijk te schatten?
4 God is op 't hoogst geducht in Zijner heilgen raad'
En vreeslijk boven 't heir, dat om Zijn rijkstroon staat.
Wie is als Gij, o Heer', o God der legerscharen,
Wie is aan U gelijk? Wie kan U evenaren ?
Grootmachtig zijt G' ,o Heer', ja eindloos in vermogen,
Uw onverbreekbre trouw omringt U voor elks ogen.
Schriftlezing: Psalmen 19
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester.
2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk.
3 De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont
wetenschap.
4 Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.
5 Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft
in dezelve een tent gesteld voor de zon.
6 En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad
te lopen.
7 Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets
is verborgen voor haar hitte.
8 De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den
slechten wijsheid gevende.
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9 De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver,
verlichtende de ogen.
10 De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten des HEEREN zijn
waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.
11 Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig en honigzeem.
12 Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die is grote loon.
13 Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgene afdwalingen.
14 Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn
en rein van grote overtreding.
15 Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw
aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!
Gemengd Zangkoor de Lofstem uit Emst
1
2
3

Heer, wij komen voor Uw troon,
Als de Heiland zal verschijnen
Psalm 150

Kinderkoor Irene uit Emst
1
Dank U
2
Noach
Samen met de zanggroep Jedaja
Waar twee of drie
Meditatie over Psalmen 19
Orgelsolo door Peter Witteveen
Samenzang Psalm 19: 4 en 5
4 Des Heeren wet nochtans,
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij 't hart bekeert,
't Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons 't heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die 't hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd;
Verlicht de duistre ogen.
5 Des Heeren vrees is rein;
Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat,
Zijn dierbre leer verspreidt,
Een straal van billijkheid;
Daar z' all' onwaarheid haat.
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Z' is 't mensdom meerder waard,
Dan 't fijnste goud op aard'.
Niets kan haar glans verdoven.
Zij streeft in heilzaam zoet,
Tot streling van 't gemoed,
Den honig ver te boven.
Zanggroep Jedaja
1
Yes I love you
2
Na jaren zwerven
3
?
4
Vreugde der Wet, Halleluja
Trompet solo begeleid met orgel
1
De Heilige Stad
Zangvereniging ‘de Lofstem’
1
Bij het naderen van de nacht
2
De heer is mijn Licht
3
Licht in de nacht
Sluiting door ds. Vreekamp
Dankgebed
Samenzang Geest van Hier Boven

Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM

3 van 3

