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Epe, Sionskerk 
7 oktober  1979 
Schriftlezing, | Kollossenzen 1: 1-23 | NBG Artikel 12 | SV | OB 
Leerdienst: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 12 
 
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 108: 4 

4 Gans Gilead behoort aan mij; 
'k Voer in Manasse heerschappij; 
Ik zie hen knielen voor mijn kroon, 
Daar 't moedig Efraim mijn troon, 
Door zijn geduchte macht versterkt; 
En Judas wijsheid medewerkt, 
Om mijnen zetel vast te zetten, 
Door welgeschikt' en schrandre wetten. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 108: 5 

5 Gans Moab buigt zich dienstbaar neer 
Erkent mij voor zijn Opperheer, 
Daar 't, van zijn hogen troon gestort, 
Verachtlijk mij ten waspot wordt. 
Ik werp mijn schoen op Edoms grond, 
Op Edom, 't welk mijn macht weerstond. 
'k Juich over u, o Palestijne, 
Als ik in zegepraal verschijne. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
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1e lezing Kollossenzen 1: 1- 23 
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, 
2 Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij u en vrede 
van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus. 
3 Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende; 
4 Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot 
alle heiligen. 
5 Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door 
het Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; 
6 Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, 
gelijk ook onder u, van dien dag af dat gij gehoord hebt, en de genade Gods in waarheid 
bekend hebt. 
7 Gelijk gij ook geleerd hebt van Epafras, onzen geliefden mededienstknecht, dewelke een 
getrouw dienaar van Christus is voor u; 
8 Die ons ook verklaard heeft uw liefde in den Geest. 
9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 
bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle 
wijsheid en geestelijk verstand; 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede 
werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; 
11 Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle 
lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap; 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve 
der heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 
zonden; 
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. 
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij 
machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 
17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, 
zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de 
dingen die in de hemelen zijn. 
21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze 
werken, nu ook verzoend, 
22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en 
onbeschuldiglijk voor Zich stellen; 
23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de 
hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die 
onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben; 
 

2e lezing: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 12 
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Van de schepping aller dingen en met name der engelen 
 
Wij geloven, dat de Vader,  
door Zijn Woord, dat is door Zijn Zoon, den hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft 
geschapen, als het Hem heeft goed gedacht, aan een iegelijk schepsel zijn wezen,  
gestalte en gedaante, en onderscheidene ambten gevende,  
om zijn Schepper te dienen. Dat Hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar Zijn eeuwige 
voorzienigheid  
en door Zijn oneindige kracht, om den mens te dienen, teneinde de mens zijn God diene. 
 
Hij heeft ook de engelen goed geschapen,  
om Zijn zendboden te zijn,  
en Zijn uitverkorenen te dienen; 
van welke sommigen van die uitnemendheid,  
in dewelke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, 
en de anderen door de genade Gods in hun eersten staat volhard hebben  
en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven,  
dat zij vijanden Gods en alles goeds zijn; 
naar al hun vermogen als moordenaars loeren op de Kerk en een ieder lidmaat van die, om 
alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen; 
en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld  
tot de eeuwige verdoemenis,  
dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. 
 
Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceën,  
welke loochenen, dat er geesten en engelen zijn; 
en ook de dwaling der Manicheën, die zeggen,  
dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, 
zonder dat zij verdorven zijn geworden.  
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 7: 3 en 4 

3 Zo moet mijn vijand op de hielen, 
Mij volgen, ja geheel vernielen, 
Hij roov' mijn leven en mijn eer, 
En werp' mijn kroon ter aarde neer. 
Sta op, o Heer', wil mij behoeden, 
Uw gramschap straff', mijns vijands woeden, 
Ontwaak voor mij, en keer 't geweld; 
't Gericht hebt Gij zelf ingesteld. 
 
4 Zo zullen zich gehele scharen, 
Van volkren om U heen vergaren 
Beklim dan, boven dit gewoel, 
Uw hemeltroon, Uw rechterstoel, 
De Heer' zal al de volken richten, 
En 't onrecht voor het recht doen zwichten; 



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

Geef dan, o Heer', dat voor elks oog, 
Mijn recht en vroomheid blijken moog'. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 33: 5 

5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 
Dan 't hoog bevel van 's Heeren mond: 
Zijn Goddlijk' almacht spreekt, en 't is er, 
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 
Schoon de heidnen samen, 
List op list beramen; 
God verbreekt hun raad. 
Schoon de mogendheden 
Snood, ontwerpen smeden, 
Hij belacht haar haat. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 136: 5 en 6 

5 Looft Gods wijsheid; door Zijn woord 
Bracht Hij al de heemlen voort; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
6 D' aard' hief uit der waatren schoot 
Zich omhoog, toen God 't gebood; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Zegen 


