
Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 1 van 4 

Epe, Sionskerk 
13 augustus 1978, Woestijnreis 15 met tekst Numeri 20: 13b 
Schriftlezing, Numeri 20: 1- 13| 1 Corinthiërs 10: 1-12 | SV | OB 
 
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 136: 1, 2 en 3 

1 Looft den Heer', want Hij is goed, 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
2 Looft den groten God, Wiens troon 
Hoger rijst dan die der goon; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
3 Looft der heren Opperheer; 
Buigt u needrig voor Hem neer; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Hoort Gods heilig gebod en gelofte 
 
Zingen Psalm 141: 3 en 4 

3 Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 
 
4 Neig' nooit mijn hart tot kwade zaken, 
Om tot goddloosheid mij te spoen, 
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Met mannen, die verkeerdheid doen; 
Laat mij hun lekkernij niet smaken. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Numeri 20: 1-13 

1 Als de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin gekomen waren, in de 
eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en zij werd aldaar 
begraven. 
2 En er was geen water voor de vergadering; toen vergaderden zij zich tegen Mozes en 
tegen Aäron. 
3 En het volk twistte met Mozes, en zij spraken, zeggende: Och, of wij den geest gegeven 
hadden, toen onze broeders voor het aangezicht des HEEREN den geest gaven! 
4 Waarom toch hebt gijlieden de gemeente des HEEREN in deze woestijn gebracht, dat wij 
daar sterven zouden, wij en onze beesten? 
5 En waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze 
kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van 
granaatappelen; ook is er geen water om te drinken. 
6 Toen gingen Mozes en Aäron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de tent 
der samenkomst, en zij vielen op hun aangezichten; en de heerlijkheid des HEEREN 
verscheen hun. 
7 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 
8 Neem dien staf, en verzamel de vergadering, gij en Aäron, uw broeder, en spreekt 
gijlieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven; alzo zult gij hun water 
voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten drenken. 
9 Toen nam Mozes den staf van voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als Hij hem geboden 
had. 
10 En Mozes en Aäron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen: 
Hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor u lieden uit deze steenrots 
hervoorbrengen? 
11 Toen hief Mozes zijn hand op, en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf; en er 
kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk, en haar beesten. 
12 Derhalve zeide de HEERE tot Mozes en tot Aäron: Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, 
dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gijlieden deze 
gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk Ik hun gegeven heb. 
13 Dit zijn de wateren van Meriba, daar de kinderen Israëls met den HEERE om getwist 
hebben; en Hij werd aan hen geheiligd. 
 

 
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. 
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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 hun lieden overkomen tot voorbeelden; en zijn 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 en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 106: 16, 17 en 18 

16 Zij hebben zich voor 't vloekaltaar, 
Verleid door Moabs dochtrenschaar, 
Tot Baal Peors dienst begeven. 
Zij aten 's afgods offerand' 
Doch 't kostt' aan duizenden het leven; 
Gods wraak ontstak in fellen brand. 
 
17 Toen weerde Pinehas den straf, 
Die moedig 't recht voldoening gaf, 
En 't eerloos bloed langs d' aard deed stromen. 
Die daad, ten zoen voor 't volk volbracht 
Deed hem een eeuwig' eer bekomen, 
Die stand hield bij zijn nageslacht. 
 
18 Zij tergden, twistend Gods gena, 
Bij 't wonderwater Meriba 
Verbitterden den knecht des Heeren. 
Hij sprak in onbedachtzaamheid; 
Dies moest hij 't vruchtbaar land ontberen, 
Den gansen volke toegezeid. 

 
Verkondiging, Mozes sloeg op de rots…… 
 
Zingen Psalm 145: 3 

3 Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheen. 
De Heer' is goed en vriendlijk en weldadig, 
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Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 10 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 

Zegen 


