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Epe, Sionskerk 
1e Pinksterdag, 14 mei 1978, Doopdienst 
Schriftlezing, Handelingen der Apostelen | Exodus 15: 23- 26 | | 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 vierde dienst is in een vervolg van het teken van geen water, Mara, het hout 
 
Orde van dienst: 
 
 
Zingen Psalm  
 
De opname is vanaf het lezen van het doopformulier. 
 
Gebed 
 
Zingen Psalm 87: 1, 2 en 3 

1 Zijn grondslag, zijn onwrikbre vastigheden 
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd; 
De Heer', die Zich in Sions heil verblijdt, 
Bemint het meer dan alle Jakobs steden. 
 
2 Men spreekt van u zeer herelijke dingen, 
O schone stad van Isrels Opperheer. 
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer, 
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen. 
 
3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

 
Bediening van de Heilige doop aan 3 kinderen van de gemeente 
 
Zingen Psalm 87: 4 en 5 

4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 
En doen den naam van Sions kindren dragen. 
 
5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speellien op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

 



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

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 89: 1 

1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen; 
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken. 

 
Gebed tot opening van het Woord 
 
Schriftlezingen: 
  
1e lezing Handelingen der Apostelen 2: 37-47 

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere 
apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? 
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er 
de Heere, onze God, toe roepen zal. 
40 En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt 
behouden van dit verkeerd geslacht! 
41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot 
hen toegedaan omtrent drie duizend zielen. 
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de 
breking des broods, en in de gebeden. 
43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de 
apostelen. 
44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 
45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk 
van node had. 
46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood 
brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 
47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de 
Gemeente, die zalig werden 

 
2e lezing is de tekst voor de verkondiging, een vervolg van vorige week 

Exodus 15: 23-26 
23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het 
was bitter; daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 
24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 
25 Hij dan riep tot den HEERE; en de HEERE wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; 
toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar 
verzocht Hij hetzelve, 
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en 
doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn 



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

inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; 
want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester! 

 
Inzameling van de gave 
 
Zingen Psalm 77: 5 en 6 

5 "Zou de Heer' Zijn gunstgenoten," 
Dacht ik, "dan altoos verstoten? 
Niet goedgunstig zijn voortaan? 
Nimmer ons meer gadeslaan? 
Zouden Zijn beloftenissen 
Verder haar vervulling missen, 
Vruchtloos worden afgewacht 
Van geslachte tot geslacht?" 
 
6 "Zou God Zijn gena vergeten? 
Nooit meer van ontferming weten? 
Heeft Hij Zijn barmhartigheen 
Door Zijn gramschap afgesneen?" 
'k Zei daarna; "Dit krenkt mij 't leven, 
Maar God zal verandring geven; 
D' Allerhoogste maakt het goed; 
Na het zure geeft Hij 't zoet." 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 77: 7 

7 'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de Heer' heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wondren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan. 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken, 
En, in plaats van bittre klacht, 
Daarvan spreken dag en nacht. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 56: 5 en 6 

5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat stervling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
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6 Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven. 
Uw dierbre gunst is m' altoos bijgebleven. 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven. 
Zo word' door mij Zijn Naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot. 

 
Zegen 


