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

Heerde, Johanneskerk 
13 juli 1986 v.m.  
Schriftlezingen: Zacharia 8: 14-33 | Lukas 19: 37-44 | SV | LB’73 | OB 
Tekst is Zacharia 8: 19 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen 435: 1 en 2 

1 O verbreker aller banden, 
Gij die ons vertrouwen zijt, 
bij wie schade zelfs en schande 
hemel wordt en heerlijkheid,- 
tuchtig Adams trotse zonen 
in hun eigenzinnigheid, 
tot Ge_uw aangezicht zult tonen 
en hen uit de kerker leidt. 
 
2 Heer, ons lot is in uw handen, 
en het is uw hartewens, 
naar uw beeld ons te verandren, 
Jezus Christus, nieuwe mens. 
O Gij zijt ons zeer genegen, 
ook al doet uw liefde pijn 
en al smaalt men allerwegen, 
dat wij uw gevangnen zijn. 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

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

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus  Zijn zoon 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 29: 5 en 6 

5 's Heeren stem ontbloot het woud; 
Maar hij, die op God vertrouwt, 
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Buigt zich veilig, Hem ter eer, 
Juichend in Zijn tempel neer. 
't Is de Heer', Wiens wenk de stromen 
In hun woede kon betomen; 
Die, in macht nooit af te meten, 
Eeuwig is ten troon gezeten. 
 
6 Looft den Heer', die wondren werkt; 
Israel, Zijn volk, versterkt. 
Hem, die Jakobs heilig kroost 
Zeegnen zal met vreed' en troost. 

 
Gebod en God’s beloften 
 
Gebed ter verootmoediging en schuldbekentenis  
 
Zingen Psalm 130: 3 

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. 

 
Genade verkondiging 
 
Zingen Psalm 130: 4 

4 Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld. 

 
Gebed om de opening van Zijn Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Zacharia 8: 14-23 

14 Want alzo zegt de HEERE der heirscharen: Gelijk als Ik gedacht heb ulieden kwaad te 
doen, toen Mij uw vaderen grotelijks vertoornden, zegt de HEERE der heirscharen, en het 
heeft Mij niet berouwd. 
15 Alzo denk Ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem, en aan het huis van 
Juda; vreest niet! 
16 Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; 
oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. 
17 En denkt niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; 
want al deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt de HEERE. 
18 Wederom geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, zeggende: 
19 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het vasten der vierde, en het vasten der vijfde, en 
het vasten der zevende, en het vasten der tiende maand, zal den huize van Juda tot 
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vreugde, en tot blijdschap, en tot vrolijke hoogtijden wezen; hebt dan de waarheid en den 
vrede lief. 
20 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschieden, dat de volken, en de 
inwoners van vele steden komen zullen; 
21 En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende: Laat ons 
vlijtig henengaan, om te smeken het aangezicht des HEEREN, en om den HEERE der 
heirscharen te zoeken; ik zal ook henengaan. 
22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der heirscharen te 
Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken. 
23 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, 
uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen 
man, zeggende: Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met 
ulieden is. 

 
2e lezing Lukas 19: 37-44 

37 En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen 
zich te verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij 
gezien hadden; 
38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in 
den hemel, en heerlijkheid in de hoogste plaatsen! 
39 En sommigen der Farizeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 
40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast 
roepen zullen. 
41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, 
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede 
dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. 
43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen 
opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; 
44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen 
steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend 
hebt. 
 

Zingen Psalm 79: 3 en 4 
3 Hoe lang zult Gij in gramschap zijn ontstoken; 
Zal 't hevig vuur Uws ijvers eeuwig roken? 
Stort Uwe wraak op hen, die ons verteren, 
Op volken, die Uw groten Naam niet eren; 
Want Isrel, door hun macht 
Verschrikklijk omgebracht, 
Ligt in zijn bloed verdronken; 
Zijn woning, al de troost 
En lust van Jakobs kroost, 
Gelijkt thans naar spelonken. 
 
4 Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
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Help ons, barmhartig Heer', 
Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult, 
Bewijs ons eens genade! 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 74: 11, 12 en 13 

11 O Heer, die zo uw koningsmacht betoont, 
wil eindlijk toch uw naam, uw eer gedenken. 
Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken. 
en hoe de vijand openlijk U hoont. 
 
12 Lever uw tortelduif niet uit, o Heer,  
geef haar niet aan de wilde dieren over, 
laat haar een schuilplaats vinden in het lover. 
Vergeet uw kindren niet voor immermeer. 
 
13 Aanschouw, o Heer, en denk aan uw verbond, 
nu zij in 't duister hun geweld beramen. 
Wil in hun nood de armen niet beschamen. 
Geef ons uw naam, uw lied weer in de mond. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 21: 1, 2 en 7 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefd' en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot de aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wanklen in hun waan,- 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 

 
7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
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Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

 
Zegen 


