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Epe, Sionskerk 
23 juli 1978, Woestijnreis 13 met tekst Numeri 14: 20 
Schriftlezing, Numeri 13: 17-30| Hebreën 3v 7-12 | 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 146: 1 en 2 

1 Prijs den Heer' met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof: 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
2 Vest op prinsen geen betrouwen, 
Waar men nimmer heil bij vindt; 
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen? 
Als Gods hand hun geest ontbindt, 
Keren zij tot d' aarde weer, 
Storten met hun aanslag neer. 

 
Hoort Gods stem klinkend tot ons leven in Zijn heilig gebod 
 
Zingen Psalm 146: 3 

3 Zalig hij, die in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den Heer', zijn God. 

 
Gebed 
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Schriftlezingen  
 
1e lezing Numeri 13: 17-30 

17 Mozes dan zond hen, om het land Kanaän te verspieden; en hij zeide tot hen: Trekt dit 
henen op tegen het zuiden, en klimt op het gebergte; 
18 En beziet het land, hoedanig het zij, en het volk, dat daarin woont, of het sterk zij of 
zwak, of het weinig zij of veel; 
19 En hoedanig het land zij, waarin hetzelve woont, of het goed zij of kwaad; en hoedanig 
de steden zijn, in dewelke hetzelve woont, of in legers, of in sterkten; 
20 Ook hoedanig het land zij, of het vet zij of mager, of er bomen in zijn of niet; en versterkt 
u, en neemt van de vrucht des lands. Die dagen nu waren de dagen der eerste vruchten van 
de wijndruiven. 
21 Alzo trokken zij op, en verspiedden het land, van de woestijn Zin af tot Rechob toe, waar 
men gaat naar Hamath. 
22 En zij trokken op in het zuiden, en kwamen tot Hebron toe, en daar waren Ahiman, Sesai 
en Talmai, kinderen van Enak; Hebron nu was zeven jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. 
23 Daarna kwamen zij tot het dal Eskol, en sneden van daar een rank af met een tros 
wijndruiven, dien zij droegen met tweeën, op een draagstok; ook van de granaatappelen en 
van de vijgen. 
24 Diezelve plaats noemde men het dal Eskol, ter oorzake van den tros, dien de kinderen 
Israëls van daar afgesneden hadden. 
25 Daarna keerden zij weder van het verspieden des lands, ten einde van veertig dagen. 
26 En zij gingen heen, en kwamen tot Mozes en tot Aäron, en tot de gehele vergadering der 
kinderen Israëls, in de woestijn van Paran, naar Kades; en brachten bescheid weder aan 
hen, en aan de gehele vergadering, en lieten hun de vrucht des lands zien. 
27 En zij vertelden hem, en zeiden: Wij zijn gekomen tot dat land, waarheen gij ons 
gezonden hebt; en voorwaar, het is van melk en honig vloeiende, en dit is zijn vrucht. 
28 Behalve dat het een sterk volk is, hetwelk in dat land woont, en de steden zijn vast, en 
zeer groot; en ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien. 
29 De Amalekieten wonen in het land van het zuiden; maar de Hethieten, en de Jebusieten, 
en de Amorieten wonen op het gebergte; en de Kanaänieten wonen aan de zee, en aan den 
oever van de Jordaan. 
30 Toen stilde Kaleb het volk voor Mozes, en zeide: Laat ons vrijmoedig optrekken, en dat 
erfelijk bezitten; want wij zullen dat voorzeker overweldigen! 
 

 
2e lezing: Hebreën 3: 7-12 

7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, 
8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der 
verzoeking, in de woestijn; 
9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken 
gezien, veertig jaren lang. 
10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met het hart, en zij 
hebben Mijn wegen niet gekend. 
11 Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 
12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om 
af te wijken van den levenden God; 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 3 van 4 

13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet 
iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde. 
14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van dezen vasten 
grond tot het einde toe vast behouden; 
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, 
gelijk in de verbittering geschied is. 
16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem verbitterd, doch niet allen, die 
uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 95: 5, 6 en 7 

5 Verhardt u niet; neemt Zijn gena 
Ootmoedig aan". "Laat Meriba, 
Laat Massa u ten afschrik wezen; 
Waar 'k door uw vaders ben verzocht, 
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

 
6 'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 
Een langen tijd verdriet gehad, 
Ja, veertig jaar hun hoon verdragen, 
En zei: "Dit volk dat steeds Mij sart, 
Heeft een verdwaasd en dwalend hart; 
't Schept in Mijn wegen geen behagen." 
 
7 Dies heb Ik, door hun tergend kwaad 
Op 't hoogst vergramd, dit volk versmaad, 
En met een duren eed gezworen, 
Dat wegens zijn geschonden trouw 
Het nooit Mijn rust genieten zou, 
Die voor Mijn volk nog blijft beschoren. 

 
Verkondiging geschiedenis van de twaalf verspieders  

20 En de HEERE zeide: Ik heb hun vergeven naar uw woord. 
Numeri 14: 20 

 
Zingen Psalm 106: 14 en 15 

14 Zij hebben 't langgewenste land 
Versmaad uit strafbaar onverstand, 
En niet geloofd aan 's Heeren woorden. 
Zij morden daaglijks in hun tent, 
Dewijl zij naar Zijn stem niet hoorden, 
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Hoe duidlijk ook aan hen bekend. 
 
15 Dies zwoer d' Almachtige, dat Hij 
Die snoden in de woestenij 
Zou nedervellen en verderven; 
Ja, dat Hij hen, met al hun zaad, 
Zou bij de heidnen om doen zwerven, 
Van elk gevloekt, van elk versmaad. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 103: 5 

5 Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden; 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 
 

Zegen 


