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Schriftlezing, Zacharia 14: 1-7 | Openbaring van Johannes 22: 1-5 | SV | OB
“Ten tijde van de avond zal het Licht wezen”
Ter info:
Deze dienst lijkt een thuisopname en betreft alleen kant B van de cassette.
Begint halverwege de 2e lezing en eindigt na het Dankgebed.
Schriftlezingen:
1e lezing Zacharia 14: 1-5
1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren
verdeeld zal worden. 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad
zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De
helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet
uitgeroeid worden. 3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij
vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg,
die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten,
oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal
noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5 en gij zult de vlucht nemen in het dal
mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals
gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda.
En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem
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 de troon van God, en van het Lam.
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 zijn vrucht; en de
bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen.
3 En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon van God en van het Lam
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.
3e lezing: Zacharia 14: 6 en 7
6 En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn, noch verstijving; 7 ja, het zal één dag zijn – die
is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht
wezen.
Mededelingen en inzameling van de gaven
Zingen Gezang 379: 1 en 2
1 O mijn ziele, looft den Here,
die het aangename licht
over ons doet wederkeren
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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.
Verkondiging in zeven stappen
Orgelspel Liedboek’73 448
1 Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkre regen
een mild en klaar seizoen.
2 Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij brengen mag.
3 Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kindren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.
4 Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgeboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
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onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.
Soms groet een licht van vreugde is een vertaling van het lied Sometimes a light surprises van William Cowper. De
vertaling is van Jan Willem Schulte Nordholt. De melodie is de tune Llangloffan.

Zingen Gezang 292
1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar w’omvleuglen ons het hoofd
voor ‘t verblindend licht der toekomst,
die ‘t verrukte hart gelooft!
Blijve ‘t middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door d’onfeilbre profetieën
van zijn vast getuigenis.
2 Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van ‘t kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.
Dankgebed
Zingen Gezang 290
1 Er is een land van louter licht
waar heilgen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3 Men ziet het veld aan d’overkant
in groene luister staan,
als Israël ‘t beloofde land
zag over de Jordaan.
4 Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
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het duister niet voorbij.
5 Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ‘t land zien van ons hart,
dat ‘t hemels licht bescheen.
6 God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Zegen

Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM

4 van 4

