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Epe, Sionskerk 
Een voorlopige datum is 26 juni 1994 
Schriftlezing, Genesis 12 | Galaten 3 | OB | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Deze opname is alleen een kant B, bevat ruim 20 minuten verkondiging vanuit Galaten 3. 
 
Schriftlezingen zal geweest zijn uit 
 
1e lezing Genesis 12 

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws 
vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees 
een zegen! 
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten 
des aardrijks gezegend worden. 
4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en 
Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. 
5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij 
verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te 
gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän. 
6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos 
More; en de Kanaänieten waren toen ter tijd in dat land. 
7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen 
bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was. 
8 En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn 
tent op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den 
HEERE een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan. 
9 Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. 
10 En er was honger in dat land; zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een 
vreemdeling te verkeren, dewijl de honger zwaar was in dat land. 
11 En het geschiedde, als hij naderde, om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn 
huisvrouw: Zie toch, ik weet, dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. 
12 En het zal geschieden, als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: Dat is zijn 
huisvrouw; en zij zullen mij doden, en u in het leven behouden. 
13 Zeg toch: Gij zijt mijn zuster; opdat het mij wel ga om u, en mijn ziel om uwentwil leve. 
14 En het geschiedde, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat 
zij zeer schoon was. 
15 Ook zagen haar de vorsten van Farao, en prezen haar bij Farao; en die vrouw werd 
weggenomen naar het huis van Farao. 
16 En hij deed Abram goed, om harentwil; zodat hij had schapen, en runderen, en ezelen, 
en knechten, en maagden, en ezelinnen, en kemelen. 
17 Maar de HEERE plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, 
Abrams huisvrouw. 
18 Toen riep Farao Abram, en zeide: Wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? waarom hebt gij mij 
niet te kennen gegeven, dat zij uw huisvrouw is? 
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19 Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster; zodat ik haar mij tot een vrouw zoude 
genomen hebben? en nu, zie, daar is uw huisvrouw; neem haar en ga henen! 
20 En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem, en zijn huisvrouw, en 
alles wat hij had. 
 

2e Lezing Galaten 3 
1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam 
zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u 
gekruist zijnde? 
2 Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de 
prediking des geloofs? 
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? 
4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs! 
5 Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der 
wet, of uit de prediking des geloofs? 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, 
heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken 
gezegend worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is 
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek 
der wet, om dat te doen. 
11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve 
leven. 
13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; 
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt. 
14 Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat 
wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof. 
15 Broeders, ik spreek naar den mens: zelfs eens mensen verbond, dat bevestigd is, doet 
niemand te niet, of niemand doet daartoe. 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den 
zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen. 
18 Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft 
ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
19 Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad 
zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des 
Middelaars. 
20 En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. 
21 Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet 
gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de 
wet zijn. 
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22 Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof 
van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. 
23 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten 
geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. 
24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 
zouden gerechtvaardigd worden. 
25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester. 
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. 
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man 
en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus. 
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis 
erfgenamen. 

 
Preek / verkondiging 
 
Zingen Psalm 105: 4 en 5 

4 Gij volk, uit Abraham gesproten, 
Dat zoveel gunsten hebt genoten, 
Gij Jakobs kindren', die de Heer' 
Heeft uitverkoren, meldt Zijn eer. 
De Heer' is onze God, die d' aard' 
Alom door Zijn gericht vervaart. 
 
5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 47: 4 en 5 

4 Zingt des Hoogsten eer' 
Opdat ieder leer', 
Hoe Hij heerst alom 
Over 't heidendom. 
Hoe Hij van Zijn troon 
Geeft Zijn rijksgeboon, 
Daar het al voor bukt, 
Eedlen, gans verrukt, 
Nu hun 't Goddlijk licht 
Straalt in 't aangezicht, 
Delen in ons lot, 
Eren Abrams God. 
 
5 D' eersten van den staat, 
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Die den onderzaat, 
Naar Gods wijze wet, 
Zijn ten schild gezet, 
Eren 's Hoogsten macht; 
God munt uit in kracht. 

 
Zegen 


