
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 1 van 4 

Epe, Sionskerk 
16 maart 1980  
Schriftlezing, | Efeziërs 1: 1-14 | NGB Artikel 16 | SV | OB 
Verkiezende God 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

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

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

 
Zingen Psalm 44: 1 en 2 

1 O God, wij mochten met onz' oren, 
Weleer van onze vaadren horen; 
Wat werk Gij in hun dagen wrocht. 
Hoe G' oudtijds hen met heil bezocht. 
Gij hebt de heidnen met Uw hand 
Verdreven, dat zij 't erf verlieten; 
Hen fel geplaagd, Uw volk geplant, 
En op het weeldrigst voort doen schieten. 
 
2 Hun zwaard deed hen dit land niet erven; 
Hun arm deed hen geen heil verwerven; 
Maar Uwe rechterhand, Uw macht, 
Heeft hun dien voorspoed toegebracht; 
De glans van 't Goddlijk aangezicht 
Heeft hen de zege weg doen dragen; 
Want Gij omscheent hen met het licht 
Van Uw genadig welbehagen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 44: 3 

3 Gij zelf, o God, die, uit Uw woning, 
Ons hulp verleendet, zijt mijn Koning! 
Verlos ons van 't gedreigde kwaad; 
Gebied het heil voor Jakobs zaad. 
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Gij doet ons onze weerpartij 
Met hoornen stoten in de lenden; 
In Uwen Naam vertreden wij 
Die tegen ons de wapens wenden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Efeziërs 1: 1-14 

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze 
zijn, en gelovigen in Christus Jezus: 
2 Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met 
alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. 
4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden 
heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in 
Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. 
6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den 
Geliefde; 
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, 
naar den rijkdom Zijner genade, 
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid; 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, 
hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven. 
10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in 
Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is; 
11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren 
naar het voornemen Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zijn wil; 
12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt 
hebben. 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte; 
14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner 
heerlijkheid. 

 
2e lezing: NGB Artikel 16 

Van de eeuwige verkiezing Gods 
 
Wij geloven, dat, het gehele geslacht van Adam  
door de zonde des eersten mensen in verderfenis en ondergang zijnde,  
God Zichzelf zodanig bewezen heeft als Hij is, te weten: barmhartig en rechtvaardig. 
 
Barmhartig: doordien Hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen,  
die Hij in Zijn eeuwigen en onveranderlijken raad, 
uit enkel goedertierenheid,  
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uitverkoren heeft in Jezus Christus, onzen Heere,  
zonder enige aanmerking hunner werken. 
 
Rechtvaardig: doordien Hij de anderen laat in hun val en verderf,  
waar zij zichzelf in geworpen hebben. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 52: 1, 2, 3 en 4 

1 Waartoe u dus beroemd in 't kwade, 
Vermeetle dwingeland? 
Ik steun gerust op Gods genade, 
En trouwen onderstand; 
Zijn goedheid duurt den gansen dag; 
Zijn almacht wekt ontzag. 
 
2 Uw tong, die toelegt om te schaden, 
En als een scheermes snijdt, 
Durft zich met snood bedrog beraden, 
Uit bittren wrok en nijd. 
Gij mint het onrecht; haat de deugd; 
De logen baart u vreugd'. 
 
3 Gij grieft mij door uw schampre woorden, 
Door taal, die mij verbaast. 
Gij tracht mij door uw tong te moorden; 
Maar beef; gij wordt welhaast 
Door God, die uw gedrag verfoeit, 
Voor eeuwig uitgeroeid. 
 
4 God zal u voor Zijn wraak doen bukken, 
En door Zijn sterke hand, 
U uit uw tent en schuilplaats rukken; 
Ontwortlen uit uw stand. 
De vromen zullen, vrij van nood, 
Dan lachen om uw dood. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 89: 8 

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Dankgebed 
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Zingen Psalm 89: 9 

9 Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 
"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren; 
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden 
En hem met heilge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 

 
Zegen 


