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

Epe, Sionskerk 
9 juli 1978, 
Schriftlezing, Exodus 32: 1-14| 2 Thessalonicenzen 1: 3-12 | SV | OB 
 
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 97: 6 en 7 

6 Beminnaars van den Heer', 
Verbreiders van Zijn eer, 
Hoopt steeds op Zijn genade 
En haat altoos het kwade. 
Hij, die in tegenspoed 
Zijn gunstgenoten hoedt, 
Verleent hun onderstand, 
En redt z' uit 's bozen hand, 
Die op hun onschuld woedt. 
 
7 Gods vriendlijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God, 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot 

 
Geboden, 10 woorden aan de voet van de Berg Sinaï 
 
Zingen Psalm 81: 13 en 14 

13 "Maar Mijn volk wou niet, 
Naar Mijn stemme horen; 
Israel verliet 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 2 van 4 

Mij en Mijn geboon; 
't Heeft zich andren goon, 
Naar zijn lust, verkoren. 
 
14 "'k Liet hen dies , veracht, 
Naar 't hun goed dacht, handlen. 
'k Liet dit boos geslacht, 
Naar de keuze viel 
Van hun dwaze ziel, 
In hun wegen wandlen." 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Exodus 32: 1-14 

1 Toen het volk zag, dat Mozes vertoog van den berg af te komen, zo verzamelde zich het 
volk tot Aäron, en zij zeiden tot hem: Sta op, maak ons goden, die voor ons aangezicht gaan; 
want dezen Mozes, dien man, die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet, wat 
hem geschied zij. 
2 Aäron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen, die in de oren uwer vrouwen, 
uwer zonen, en uwer dochteren zijn; en brengt ze tot mij. 
3 Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af, die in hun oren waren; en zij 
brachten ze tot Aäron.  
4 En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten 
kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël! die u uit Egypteland opgevoerd 
hebben. 
5 Als Aäron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en Aäron riep uit, en zeide: 
Morgen zal den HEERE een feest zijn! 
6 En zij stonden des anderen daags vroeg op, en offerden brandoffer, en brachten dankoffer 
daartoe; en het volk zat neder om te eten en te drinken; daarna stonden zij op, om te 
spelen. 
7 Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga heen, klim af! want uw volk, dat gij uit Egypteland 
opgevoerd hebt, heeft het verdorven. 
8 En zij zijn haast afgeweken van den weg, dien Ik hun geboden had, zij hebben zich een 
gegoten kalf gemaakt; en zij hebben zich voor hetzelve gebogen, en hebben het offerande 
gedaan, en gezegd: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. 
9 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig 
volk! 
10 En nu, laat Mij toe, dat Mijn toorn tegen hen ontsteke, en hen vertere; zo zal Ik u tot een 
groot volk maken. 
11 Doch Mozes aanbad het aangezicht des HEEREN zijns Gods, en hij zeide: O HEERE! 
waarom zou Uw toorn ontsteken tegen Uw volk, hetwelk Gij met grote kracht, en met een 
sterke hand, uit Egypteland uitgevoerd hebt? 
12 Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: In kwaadheid heeft Hij hen 
uitgevoerd, opdat Hij hen doodde op de bergen, en opdat Hij hen vernielde van den 
aardbodem? Keer af van de hittigheid Uws toorns, en laat het U over het kwaad Uws volks 
berouwen. 
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13 Gedenk aan Abraham, aan Izak en aan Israël, Uw knechten, aan welke Gij bij Uzelven 
gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken: Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren 
des hemels; en dit gehele land, waarvan Ik gezegd heb, zal Ik aan ulieder zaad geven, dat zij 
het erfelijk bezitten in eeuwigheid. 
14 Toen berouwde het den HEERE over het kwaad, hetwelk Hij gesproken had Zijn volk te 
zullen doen. 

 
2e lezing: 2 Thessalonicenzen 1: 3-12 

3 Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof 
zeer wast, en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt; 
4 Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof 
in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt; 
5 Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk 
Gods, voor hetwelk gij ook lijdt; 
6 Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken; 
7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van 
den hemel met de engelen Zijner kracht; 
8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, 
die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 
9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van 
de heerlijkheid Zijner sterkte, 
10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar 
te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in 
dien dag. 
11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en 
vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht. 
12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, 
naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 106 

11 Zij maakten zich, den Heer' ten spot, 
Een kalf bij Horeb tot een god, 
Waarvoor zij zich eerbiedig bogen. 
Een os, die gras eet op het veld, 
Een beeld, o gruwel in Gods ogen, 
Werd toen aan Hem gelijk gesteld. 
 
12 Hun hart vergat den Opperheer, 
Hun dierbren Heiland, die weleer 
Hen redde van d' Egyptenaren; 
Die wondren deed in 't land van Cham, 
Zich vreeslijk maakt, in 't ruim der baren, 
En Faro 't levenslicht benam. 

 
Verkondiging 
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Helaas alleen de eerste 20 minuten 
 
Zingen  
 
Dankgebed 
 
Zingen  

 
Zegen 


