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Epe, Sionskerk 
28 mei 2000 | zondag Rogate aan de vooravond van Hemelvaart 
Schriftlezingen: | Leviticus 16: 3-6 |Johannes 15: 9-17 | 1 Johannes 2: 6 | NBG51 | LB’73 
Kant A: Voorafgaand aan het Heilig Avondmaal 
Over ‘wandelen’ 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom mededelingen  
 
Stil gebed 
 
Intochtslied Gezang 328 
1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des H eren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen de werken van zijn handen. 
 
Genade zij u en vrede 
Van God de Vader van Jezus zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Inleiding 
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Zingen Psalm 76: 1 en 2 
1 God wordt geëerd in Israël, 
zijn roem, zijn naam is hier in tel. 
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid 
in deze stad, waar haat en strijd 
om zijnentwil zijn afgezworen. 
Hij doet zijn roep uit Sion horen. 
 
2 Wapengeweld biedt Gij het hoofd, 
Gij die de oorlogsbliksem dooft. 
Gij die het zwaard breekt en het schild 
en die de oorlog niet meer wilt, 
maar die gehuld in zonnestralen 
de hoge bergen af komt dalen. 

 
Gebed van toenadering 
 
Zingen Psalm 131: 1 

1 O Heer, er is geen trots in mij, 
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, 
ik zoek niet met een waanwijs oog 
naar wat te groot is en te hoog. 
 

Woorden vanuit Jesaja 
 
Zingen Psalm 131: 2 

2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 
gevoegd in vrede, mild en stil, 
zoals het pas gespeende kind 
troost in zijn moeders armen vindt? 

 
Woorden van Jezus 
 
Zingen Psalm 131: 3 

3 Gespeend en toch getroost, zo laat 
mijn ziel zich leiden door Gods raad. 
Hoop, Israël, op God den Heer, 
rust bij Hem nu en immermeer. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van de Schrift 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Leviticus 26: 3-6 

3 Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, 4 dan 
zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het 
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geboomte des velds zijn vrucht draagt; 5 de dorstijd zal bij u duren tot de wijnoogst, en de 
wijnoogst tot de zaaitijd; gij zult uw brood eten tot verzadiging en veilig in uw land wonen. 
6 En Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u 
opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard zal uw land niet 
teisteren. 

 
2e lezing Johannes 15: 9-17 

9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 10 Indien 
gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders 
bewaard heb en blijf in zijn liefde. 
11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 
worde. 12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 13 Niemand 
heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden, 
indien gij doet, wat Ik u gebied. 15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, 
wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader 
gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u 
aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat 
de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander 
liefhebt. 

 
3e lezing 1 Johannes 2: 6 

6 Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft. 
 
Zingen Gezang 75: 10, 11 en 12 

10 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
11 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartebloed. 
 
12 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 
Verkondiging , bij het woord ‘wandelen’ 
 
Zingen Psalm 25: 6 
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6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wand'len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Voorbereiding Heilig Avonmaal…. 
 
Vervolgd met zingen van de Geloofsbelijdenis….. 
De opname stopt hier op de A kant van het cassettebandje 
 


