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Schriftlezing, Johannes 15: 26- 16: 15| Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 11| 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 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 61: 1 en 2 

1 Wil, o God, mijn bede horen; 
Neig Uw oren 
Naar mijn zuchten en geween. 
In veraf gelegen streken, 
Schier bezweken, 
Zoek ik heul bij U alleen. 
 
2 Leid mij, Heer'; ik zou in 't stijgen 
Nederzijgen; 
Leid mij op een hoge rots, 
Wil mij tot een toevlucht wezen, 
Als voor dezen, 
's Vijands wreed geweld ten trots. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 61: 3 

3 'k Zal in Uwe tent verkeren, 
Heer' der heren, 
Voor Uw oog, in eeuwigheid. 
'k Zal op U mijn vast vertrouwen 
Altoos bouwen, 
Door Uw vleuglen overspreid. 

 
Gebed 
 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 2 van 3 

Schriftlezingen: 
 
1e Schriftlezing Johannes 15: 26- 16: 15 

26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk 
de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 
27 En gij zult ook getuigen, want gij zijt van het begin met Mij geweest. 
 
16: 1 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. 
2 Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u zal doden, zal 
menen Gode een dienst te doen. 
3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch Mij. 
4 Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de ure zal gekomen zijn, gij 
eraan moogt gedenken, dat Ik ze u gezegd heb; doch deze dingen heb Ik u van het begin 
niet gezegd, omdat Ik bij u was. 
Het werk van de Heilige Geest 
5 En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar 
gaat Gij heen? 
6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. 
7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de 
Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden. 
8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van 
oordeel: 
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien; 
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is. 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal Hij u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, 
zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
15 Al wat de Vader heeft, is Mijne; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal 
nemen, en u verkondigen.  

 
Voorlezing van Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 11 
 

Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is 
Wij geloven en belijden ook, dat de Heilige Geest  
van eeuwigheid van den Vader en den Zoon uitgaat;   
niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van Beiden 
uitgaande;  
Welke in orde is de derde Persoon der Drievuldigheid,  
van éénzelfde Wezen, Majesteit en Heerlijkheid met den Vader en den 
Zoon; zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren.  

 
Mededelingen en inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 18: 10 en 11 

10 't Is God, die mij met sterkte wil omgorden; 
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Hij doet mijn weg volkomen effen worden. 
Maakt, dat mijn voet als die der hinden snelt, 
Terwijl Hij mij op mijne hoogten stelt, 
Hij leert mijn hand heldhaftig orelogen. 
Mijn strijdbaar' arm verbreekt zelfs stalen bogen, 
Mij gaaft G' Uw schild, Uw hand heeft mij gesterkt. 
Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt. 
 
11 Mijn voet hebt Gij doen in de ruimte treden; 
Mijn gang werd vast, ik ben niet uitgegleden. 
De vijand week; ik volgd', en trof hem aan, 
En keerde niet, tot ik hem had verdaan. 
Mijn spies doorstak al wie mij tegenstonden, 
Zodat zij zich niet meer herstellen konden. 
Dus zag ik door Uw bijstand hen verplet, 
En mijnen voet hun op den nek gezet. 

 
Preek  
 
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 90: 8 

Uw gunst sterkt meer dan d' uitgezochtste spijzen; 
Laat, met het licht, haar licht voor ons verrijzen; 
Zo zal ons hart op liefelijke wijzen, 
Uw goedheid, al ons ov'rig leven, prijzen. 
Verblijd ons naar de maat van onzen druk, 
En naar den tijd van al ons ongeluk. 

 
Zegen 


