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Epe, Sionskerk 
2e Zondag na Pasen, 9 april 1978 
Schriftlezing, Exodus 13: 17- 22 | 1 Corinthiërs 10: 1-12 | SV | OB 
 
In een serie van 7 diensten wordt stil gestaan bij de tijd na Pasen. 
Vanuit het Oude Testament. 
Dus het volk Israël na Pasen, na Egypte 
Aan de hand van 7 tekenen. 
Deze tweede dienst staat in het teken "van de wolkkolom en de vuur kolom" 
 
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: 1 en 2 

1 God heerst als Opperheer; 
Dat elk Hem juichend eer'. 
Gij, aarde, zee en eiland, 
Verheugt u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
Der wolken donkerheid. 
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heilge rijksgeboon, 
Vol recht en wijs beleid. 
 
2 Een vuurgloed gaat Hem voor, 
Den gansen hemel door, 
En blaakt aan alle zijden 
Hen, die Zijn macht bestrijden. 
Zijn felle bliksemschicht 
Snelt door al 't zwerk, verlicht 
Den gansen wereldkloot. 
Het aardrijk ziet zijn nood, 
En ijst, en beeft, en zwicht. 
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Hoort Gods gebod en Zijn belofte 
 
Zingen Psalm 97: 3 

3 't Gebergte smelt als was, 
En wordt geheel tot as, 
Voor 't aangezicht des Heeren, 
Wien al wat leeft moet eren. 
't Verbaasde hemelrond 
Meldt, in dien naren stond, 
Zijn billijkheid en macht; 
De volken zien Zijn kracht 
Op 's aardrijks ruimen grond. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
  
1e lezing Exodus 13: 17-22  

17 En het is geschied, toen Farao het volk had laten trekken, zo leidde hen God niet op den 
weg van het land der Filistijnen, hoewel die nader was; want God zeide: Dat het den volke 
niet rouwe, als zij den strijd zien zouden, en wederkeren naar Egypte. 
18 Maar God leidde het volk om, langs den weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen 
Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. 
19 En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich; want hij had met een zwaren eed de 
kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal ulieden voorzeker bezoeken; voert dan mijn 
beenderen met ulieden op van hier! 
20 Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in Etham, aan het einde der woestijn. 
21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den 
weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en 
nacht. 
22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het 
aangezicht des volks. 
 

2e lezing 1 Corinthiërs 10: 1-12 
1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, 
en allen door de zee doorgegaan zijn; 2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de 
zee; 3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 4 En allen denzelfden geestelijken 
drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de 
steenrots was Christus. 5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen 
gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 6 En deze dingen zijn geschied ons tot 
voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust 
gehad hebben. 7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk 
geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te 
spelen. 8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er 
vielen op een dag drie en twintig duizend. 9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook 
sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. 10 En murmureert 
niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den 
verderver. 11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn 
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beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 12 
Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle 

 
Mededelingen 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 78: 7 en 8 

7 Zijn almacht wist de zee vaneen te scheiden 
En 't angstig heir daar droogvoets door te leiden; 
Als op een hoop deed Hij de waatren rijzen. 
Hij gaf des daags, om hen den weg te wijzen, 
Een wolkkolom; een licht des vuurs bij nacht; 
Totdat Hij hen in 't vruchtbaar Kanan bracht. 
 
8 Ook spleten zelfs de rotsen op Zijn wenken, 
Geen afgrond kon het volk ooit milder drenken; 
De woestenij gaf zuivre watervlieten, 
Die d' Almacht uit de steenrots voort deed schieten, 
Gelijk een stroom, die golvend afgegleen, 
Zijn armen spreidt door al de velden heen. 

 
Preek / Verkondiging tekst is Exodus 13: 21-22 
 
Zingen Psalm 105: 20 en 21 

20 God deed Zijn volk met wisse treden, 
Daar niemand struikeld' in zijn schreden, 
Met zilver en met goud belaan, 
Blijmoedig uit Egypte gaan. 
Toen juicht' om hun vertrek al 't land, 
Daar 't al door schrik was overmand. 
 
21 God breidd' een wolk uit, om Zijn scharen, 
Bij dag te hoeden voor gevaren. 
Hij gaf hun, door Zijn hoog bestuur, 
Des nachts ten licht een wondervuur. 
Zij baden en hun Opperheer; 
Zond straks een heir van kwakklen neer. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 66: 5 

5 Een net belemmerd' onze schreden, 
Een enge band hield ons bekneld. 
Gij liet door heerszucht ons vertreden; 
Gij gaaft ons over aan 't geweld; 
Hier scheen ons 't water t' overstromen 
Daar werden wij bedreigd door 't vuur, 



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

Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, 
Verkwikkend ons ter goeder uur. 

 
Zegen 


