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Epe, Sionskerk 
1 januari 1979, Nieuwjaarsmorgen 
Schriftlezing, Psalmen 91| 1 Corinthiërs 10: 13-22 | SV | OB 
Tekst 1 Corinthiërs 10: 13  
Deze dienst kreeg nummer 20 mee een doortelling na de serie woestijnreis. 
 
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 nooit 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 91: 1 en 2 

1 Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Koning, 
Beveiligd in den duistren nacht, 
Beschaduwd in Gods woning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 
 
2 Hij zal uit 's vogelvangers net 
U veilig doen ontkomen. 
Hij is het, die uw leven redt; 
Gij hebt geen pest te schromen. 
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar, 
U met Zijn vleuglen dekken; 
Zijn waarheid u ten beukelaar, 
En ten rondas verstrekken. 

 
Hoort Gods gebod en Zijn belofte Numeri 5 
 
Zingen Psalm 92: 8 

8 In hunne grijze dagen, 
Blijft hunne vreugd gewis; 
Zij zullen, groen en fris, 
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Gewenste vruchten dragen. 
Om met verheugde monden, 
Te roemen 't recht mijns Gods. 
In Hem, mijn vaste rots, 
Is 't onrecht nooit gevonden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Psalmen 91 

1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. 
2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik 
vertrouw! 
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. 
4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid 
is een rondas en beukelaar. 
5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; 
6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag 
verwoest. 
7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het 
niet genaken. 
8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen 
zien. 
9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek; 
10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen. 
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. 
12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. 
13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak 
vertreden. 
14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een 
hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. 
15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik 
zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken. 
16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien. 

 
2e lezing: 1 Corinthiërs 10: 13-22 

13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet 
zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook 
de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 
14 Daarom, mijn geliefden, vliedt van den afgodendienst. 
15 Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg. 
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een 
gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een 
gemeenschap des lichaams van Christus? 
17 Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods 
deelachtig zijn. 
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18 Ziet Israël, dat naar het vlees is; hebben niet degenen, die de offeranden eten, 
gemeenschap met het altaar? 
19 Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? 
20 Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik 
wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. 
21 Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt 
niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen. 
22 Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij? 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 119: 21 en 22  

21 Dat mij, o Heer', Uw goedertierenheid 
Toch overkoom', naar Uw beloftenissen; 
Dan geef ik aan mijn smader juist bescheid; 
Dan zal hij op zijn schimp geen antwoord missen; 
Want ik vertrouw op 't woord, mij toegezeid; 
Geen leed zal 't ooit uit mijn geheugen wissen. 
 
22 Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer 
Van mijnen mond; ik hoop op Uwe rechten, 
Waarin Gij trouw gezorgd hebt voor Uw eer! 
Dan houd ik steeds, o God, met al Uw knechten, 
Uw heilge wet; dan zal ik meer en meer 
Daar eeuwig en altoos het hart aan hechten. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 138: 4 

4 Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 89: 8 

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
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Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Zegen 


