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Epe, Grote Kerk 
20 mei 1984 n.m. ambt-bevestigingsdienst 
Schriftlezing, Jeremia 1: 4-12 | Johannes 16: 5-15 | SV | OB 
Tekst Jeremia 1: 11-12 
 
Orde van dienst: 
 
Organist: dhr. H. Dalhuisen 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Christus Jezus de Here 
Door Zijn Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 98: 1 en 2 

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 
Dien groten God, Die wondren deed. 
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere, 
Zijn heilig’ arm, wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden, 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden. 
Voor ‘t heidendom ten toon gespreid. 
 
2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt. 
Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil om schenkt. 
Juich dan den Heer’ met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd. 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt. 
 

Het Grote Gebod 
 
Zingen Psalm 119: 87 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd’ ontvangen; 
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Ik haak, o Heer’, naar ‘t heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Jeremia 1: 4-12 

4 Het woord des HEEREN dan geschiedde tot mij, zeggende: 
5 Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder 
voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld. 
6 Toen zeide ik: Ach, Heere HEERE! Zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. 
7 Maar de HEERE zeide tot mij: Zeg niet: Ik ben jong; want overal, waarhenen Ik u zenden 
zal, zult gij gaan, en alles, wat Ik u gebieden zal, zult gij spreken. 
8 Vrees niet voor hun aangezicht, want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE. 
9 En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; en de HEERE zeide tot mij: Zie, 
Ik geef Mijn woorden in uw mond. 
10 Zie, Ik stel u te dezen dage over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken, en 
af te breken, en te verderven, en te verstoren; ook om te bouwen en te planten. 
11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremia? En ik 
zeide: Ik zie een amandelroede. 
12 En de HEERE zeide tot mij: Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, 
om dat te doen. 

 
2e lezing Johannes 16: 5-15 

5 En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar 
gaat Gij henen? 
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, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven 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 Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, 
en u verkondigen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 6: 2, 3 en 4 
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2 Vergeef mij al mijn zonden, 
Die Uwe hoogheid schonden; 
Ik ben verzwakt, o Heer', 
Genees mij, red mijn leven: 
Gij ziet mijn beendren beven; 
Zo slaat Uw hand mij neer. 
 
3 Mijn ziel, gans neergebogen, 
Schrikt voor Uw heilig' ogen, 
In dezen jammerstaat. 
Hoe lang zal ik nog klagen? 
Hoe lang Uw gramschap dragen, 
O Heer', mijn toeverlaat? 
 
4 Keer eindlijk, Heer', toch weder; 
Mijn ziel buigt zich terneder, 
Ai, red haar van 't verderf. 
Sla mijn ellende gade, 
Tot roem van Uw genade, 
En help mij, eer ik sterf. 

 
Verkondiging uit de tekst Jeremia 1: 11-12 

11 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremia? En ik 
zeide: Ik zie een amandelroede. 
12 En de HEERE zeide tot mij: Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, 
om dat te doen. 

 
Zingen 105: 5 

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. 

 
Bevestiging van broeder Hendrik Willem Knippenberg tot ouderling door de voorzitter van de 
kerkenraad ds. Alma 
 
Zingen Psalm 121: 4 

4 De Heer' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
Geloofsbelijdenis 
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Zingen Psalm 98: 3 
3 Doet bij uw harp de psalmen horen; 
Uw juichstem geev' den Heere dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 
Trompetten en bazuingeklank. 
Dat 's Heeren huis van vreugde druise 
Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, 
De ganse wereld geev' Hem eer. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 98: 4 

4 Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupplen voor des Heeren oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Zegen 


