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Thema:  Loofhuttenfeest (Pnr. 755)  Zacharia 14: 20a 
Uitgesproken 27 december 1992  in de Ned.Herv.Kerk te ’s-Gravendeel 
 
Geschreven en eerder gehouden te Zoetermeer, Oude Kerk, 1e Kerstmorgen 
1991. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Zingen Psalm 24: 4 en 5 

4. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
laat uw verheven koning binnen. 
Wie is die vorst zo groot in eer, 
die sterke held? Het is de HEER, 
die alle macht kan overwinnen. 
 
5. Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
aloude deur, maak wijd uw boog, 
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van 's hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 

 
Gebed ter verootmoediging 

 
Zingen Lied 122: 1 
 1. Kom tot ons, de wereld wacht. 

Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 

 
Genade verkondiging 1 Johannes 4: 9, 10 

9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God 
zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij 
zouden leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij 
God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en 
zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze 
zonden. 

 
Zingen Lied 122: 4 
 4. Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 

 
Woorden ten leven 1 Joh. 4: 11, 12 

11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook 
wij schuldig elkander lief te hebben.  
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12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander 
liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons 
volmaakt.  

 
 
Zingen Lied 122: 5 
 5. Lof zij God in 't hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Zacharia 14: 3-7; 16-21 
 

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. 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. 

 
16 Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen 
Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken 
om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der 
heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren. 17 Maar wie 
uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal 
heentrekken om zich voor de Koning, de HERE der 
heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, 
18 en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal 
heentrekken en komen, op wie geen (regen) valt, dan zal 
toch komen de plaag waarmee de HERE de volken zal treffen, 
die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19 Dit 
zal de straf zijn van de Egyptenaren en van alle volken die 
niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.  
20 Te dien dage zal op de bellen van de paarden staan: Den 
HERE heilig; en de potten in het huis des HEREN zullen zijn 
als de sprengbekkens vóór het altaar; 21 ja, alle potten in 
Jeruzalem en in Juda zullen de HERE der heerscharen heilig 
zijn, zodat alle offeraars kunnen komen en die gebruiken om 
daarin te koken. En er zal te dien dage geen Kanaäniet meer 
zijn in het huis van de HERE der heerscharen.  
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Zingen Lied 120: 1 
 1. Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juicht blijde, zingt uw God ter eer, 
looft Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 

 
Schriftlezing  Lukas 2: 6-14 

6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen 
vervuld werden, dat zij baren zou, 7 en zij baarde haar 
eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem 
in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.  
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich 
ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over 
hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen 
en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden 
met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet 
bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel 
het volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland 
geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 
12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken 
gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er 
bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, 
zeggende:  
14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des 
welbehagens.  

 
Zingen Lied 120: 4 
 4. Heft op uw hoofden, poorten wijd! 

Elk hart zij Hem ter woon bereid! 
De palmen van uw eerbied spreidt 
de weg langs, die uw Koning rijdt. 
Hij komt tot u met troost en vreê 
en brengt u heil en liefde mee. 
Geprezen zij de Heer, 
Hij geeft u 't leven weer! 

 
Preek  
 
Zingen Lied: 114 
 1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 

een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
 
2. Jeruzalem is als een bruid getreden 
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voor God in wit en goud 
en in haar heldre ogen staat een vrede 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 
3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Lied 146: 5, 6, 7 en 8 
 5. U, die voor ons geboren zijt, 

U zij ons hart, ons lied gewijd. 
Wij voegen juichend onze stem 
bij 't englenheir van Bethlehem. 
 
6. Geloofd die komt in 's Heren naam! 
Wij christnen zeegnen U te zaam, 
U, vredevorst, der vaadren wens, 
U zaligmaker, God en mens! 
 
7. Roem, hemel, die geboortedag, 
de schoonste, die de wereld zag; 
juich, aarde, nu ge uw koning ziet, 
zing Hem een nooit gezongen lied. 
 
8. Dit is de dag, die God ons schenkt, 
waaraan eens heel de wereld denkt; 
hem viere, wat in 't groot heelal 
door Jezus is en wezen zal. 

 
 
Zegen 


