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Epe, Sionskerk 
31 mei 1998 n.m. Pinksteren 
Schriftlezing, | Deuteronomium 16: 19-22 | Handelingen der Apostelen 2: 12-36 | SV | OB 
Tekst Galaten 5: 22 | De vrucht van de Geest 
 
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 118: 10 en 11 

10 Dit is, dit is de poort des Heeren: 
Daar zal 't rechtvaardig volk door treen, 
Om hunnen God ootmoedig t' eren, 
Voor 't smaken Zijner zaligheen. 
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen: 
Gij hebt gehoord ; Gij zijt mijn geest, 
Door Uw ontelbre gunstbewijzen, 
Tot hulp en heil en vreugd geweest. 
 
11 De steen, dien door de tempelbouwers 
Verachtlijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's Heeren hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen: 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 
Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Deuteronomium 16: 9-12 

9 Zeven weken zult gij u tellen; van dat men met de sikkel begint in het staande koren, zult 
gij de zeven weken beginnen te tellen. 



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

10 Daarna zult gij den HEERE, uw God, het feest der weken houden; het zal een vrijwillige 
schatting uwer hand zijn, dat gij geven zult, naardat u de HEERE, uw God, zal gezegend 
hebben. 
11 En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, gij, en uw zoon, en uw 
dochter, en uw dienstknecht, en uw dienstmaagd, en de Leviet, die in uw poorten is, en de 
vreemdeling, en de wees, en de weduwe, die in het midden van u zijn; in de plaats, die de 
HEERE, uw God, zal verkiezen, om Zijnen Naam aldaar te doen wonen. 
12 En gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte; en gij zult deze 
inzettingen houden en doen. 
 

Zingen Psalm 119: 3 
3 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken. 

 
2e lezing Handelingen der Apostelen 2: 12-36 

12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: 
Wat wil toch dit zijn? 
13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 
14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse 
mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw 
oren ingaan. 
15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de 
dag. 
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten 
zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed 
en vuur, en rookdamp. 
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 
doorluchtige dag des Heeren komt. 
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal 
worden. 
22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn 
rechter hand, opdat ik niet bewogen worde. 
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26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in 
hope; 
27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om 
verderving te zien. 
28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging 
door Uw aangezicht. 
29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch 
David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag. 
30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de 
vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn 
troon te zetten; 
31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is 
verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 
34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken 
tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 
35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 

 
Tekstgedeelte Galaten 5: 22 

22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 139: 4, 5 en 6 

4 Waar zou ik Uwen Geest ontvlien? 
Waar zou m', o Heer', Uw oog niet zien? 
Al voer ik op naar 's hemels trans, 
Daar zijt Gij, daar vertoont G' Uw glans; 
Al daald' ik zelfs ter helle neder, 
Daar vond ik ook Uw aanschijn weder. 
 
5 Al nam ik van den dageraad 
De vleugelen des lichts te baat; 
Al waar' aan 't uiterste der zee 
De plaats van mijne legerstee; 
D r zoud' ook Uwe hand mij leiden, 
Uw rechterhand niet van mij scheiden. 
 
6 Indien ik zeg: "De donkerheid 
Bedekt mij voor Uw majesteit", 
Dan is de nacht een helder licht, 
Dat mij ontdekt aan Uw gezicht. 
Voor U, o Heer', is 't aaklig duister 
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Den dag gelijk in glans en luister. 
 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 72: 4 

4 't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
Daar twist en wrok verdwijnt, 
Zal alles door den vrede bloeien, 
Totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
Zover men volkren kent; 
Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
Tot aan des aardrijks end. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Avondzang : 7 

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieënig God, U zij al d' eer. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 72: 10 en 11 

10 Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom, 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheen; 
De Heer', in Israel geprezen, 
Doet wondren, Hij alleen. 
 
11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

 
Zegen 


