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Oosterwolde, Dorpskerk 
Zondag 28 oktober 1973 v.m. 
Schriftlezing, Genesis 3: 1-15 | | Hebreën 4: 12-16 | Jakobus 1: 13-16 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die nooit laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

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

 
Voordat de dienst begint klinkt de bekend making van het overlijden van ds. J. van Sliedregt. 
Leermeester en persoonlijke vriend van ds. Vreekamp. 
 
Zingen Psalm 68: 16 

16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
Heft psalmen op naar 't hemelhof 
Van ouds Zijn troon en woning; 
Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
En heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onzen God en Heer'; 
Hij heeft in Israel Zijn eer 
En hoogheid willen tonen. 
Erkent dien God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
En boven wolken wonen. 

 
De Wet des Heren, God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 77: 2 

2 'k Schatte mij geheel verloren; 
'k Mocht van geen vertroosting horen, 
Als mijn ziel aan God gedacht, 
Loosd' ik niet dan klacht op klacht; 
Peinsd' ik aan mijn vruchtloos kermen, 
Vruchtloos roepen om ontfermen, 
Dacht ik, hoe God anders helpt, 
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Mijne ziel werd overstelpt. 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e Schriftlezing Genesis 3: 1-15 

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, dat de Heere God gemaakt had; en 
zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gij zult niet eten van alle boom van 
deze hof? 
2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen van deze hof zullen wij eten; 
3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: Gij 
zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. 
4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gij zult de dood niet sterven; 
5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en 
gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 
6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, 
een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en 
zij gaf ook haar man met haar, en hij at. 
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij 
hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten. 
8 En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind des daags. 
Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden 
van het geboomte van de hof. 
9 En de Heere God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? 
10 En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in de hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom 
verborg ik mij. 
11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom 
gegeten, waarvan Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt? 
12 Toen zeide Adam: De vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom 
gegeven, en ik heb gegeten. 
13 En de Heere God zeide tot de vrouw: Wat is dit, dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: 
Die slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. 
14 Toen zeide de Heere God tot die slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt 
boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij 
eten, al de dagen van uw leven. 
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen 
haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 

 
2e Schriftlezing Hebreën 4: 12-16 

12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de 
samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen 
des harten. 
13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend 
voor de ogen van Hem, met Wie wij te doen hebben. 
14 Daar wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, 
namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. 
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15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter 
bekwamer tijd. 

 
Vervolg van de Jakobusbrief: Jakobus 1: 13-16 

13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word door God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
14 Maar een ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 
15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd 
zijnde baart de dood. 
16 Dwaalt niet, mijn geliefde broeders! 

 
Zingen Psalm 66: 3 en 4 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den Heer' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
Preek  
 
Zingen Gebed des Heren: 7 

7 Leid ons in geen verzoeking ooit; 
Verberg voor ons Uw aanzicht nooit; 
Gij weet het, onze kracht is klein; 
De driften veel, en ’t hart onrein, 
Wat wordt er van ons in dien staat, 
O Vader, zo Gij ons verlaat? 

 
Dankgebed 
 
Mededelingen en Inzamelingen van de gaven 
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Zingen Psalm 60: 6 en 7 
6 Wie voert mij in een vaste stad, 
Waar zich mijn vijand veilig schat? 
Wie zal mij door een sterke hand 
Geleiden tot in Edoms land? 
Zult Gij 't niet zijn, geduchte God, 
Die ons verstiet tot 's vijands spot. 
Onz' uitgetogen legermachten 
Vergeefs naar hulp en heil deed wachten? 
 
7 Geef Gij ons hulp in tegenheen, 
Bij U is raad, bij U alleen; 
't Is vruchtloos, waar men zich mee vleit, 
Want 's mensen heil is ijdelheid. 
Wij zullen dappre heldendaan 
In God verrichten; hoe 't moog' gaan; 
Hij, die van ons wordt aangebeden, 
Zal onze weerpartij vertreden. 

 
Zegen 


