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Epe, Sionskerk 
20 oktober 1985 v.m. | Aanvang van het winterwerk 
Schriftlezingen: Mattheüs 18: 23-35 | 1 Johannes 3: 11-18 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Deze opname is dramatisch slecht en niet verstaanbaar totdat Kant B van het bandje komt. 
Dat is ongeveer bij de 45e minuut. 
Ik heb wel uit het geruis de orde van dienst kunnen halen die hieronder in het grijs is afgedrukt. 
 
Welkom en mededelingen hier moet nog avg toegepast worden 
 
Zingen Psalm 65: 3 en 4 

3 Daar zal ons 't goede van Uw woning 
Verzaden, reis op reis, 
En 't heilig deel, o grote Koning, 
Van Uw geducht paleis; 
Gij, Gij zult vreselijke dingen 
Ons, in gerechtigheid, 
Doen horen, en ons blij doen zingen 
Van 't heil, voor ons bereid. 
 
4 O onze God, o vast vertrouwen 
Van 't allerverste land, 
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen 
En 't wijdstgelegen strand. 
Gij, die de hemelhoge bergen,  
Doet pal staan door Uw kracht, 
Zodat zij vloed en stormen tergen, 
Gij zijt omgord met macht. 

 
Stil gebed 
 
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 Zijner handen 
Amen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Christus Jezus de Here 
Door Zijn Heilige Geest 
Amen 
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Zingen Psalm 93: 1, 2 en 3 
1 De Heer' regeert; de hoogste Majesteit, 
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand 
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
2 Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 
De waatren, Heer', verheffen zich in 't rond; 
Rivier en meer verheffen hun geruis; 
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 
 
3 Maar, Heer', Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
Der waatren, dien Uw almacht palen stelt 
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 

 
De Wet des Heeren 
 
Zingen Psalm 93: 4 

4 Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 
De heiligheid is voor Uw huis, o Heer', 
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Mattheus 18: 23-35 

23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening 
met zijn dienstknechten houden wilde. 
24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien 
duizend talenten. 
25 En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn 
vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. 
26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig 
over mij, en ik zal u alles betalen. 
27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft 
hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. 
28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, 
die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, 
zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt. 
29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees 
lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. 
30 Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld 
zou betaald hebben. 
31 Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd 
geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was. 
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32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al 
die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; 
33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over 
u ontfermd heb? 
34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald 
hebben al wat hij hem schuldig was. 
35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk 
zijn broeder zijn misdaden. 

 
2e lezing 1 Johannes 3: 11-18 

11 Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander 
zouden liefhebben. 
12 Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak 
sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig. 
13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. 
14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders 
liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood. 
15 Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager 
het eeuwige leven heeft in zich blijvende. 
16 Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn 
schuldig voor de broeders het leven te stellen. 
17 Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn 
hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? 
18 Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met 
de daad en waarheid. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 35: 12 en 13 

12 Laat hen niet zeggen in het hart: 
"Geluk, mijn ziel, hij is benard!" 
Men hore nimmer uit hun monden: 
"Wij hebben hem in 't eind verslonden!" 
Wil hen veeleer met schand' belaan, 
Om al den smaad, mij aangedaan; 
Opdat mijn trotse weerpartij, 
Zich niet verheffe tegen mij. 
 
13 Laat vromen, juichend t' allen tijd', 
Om mijn gerechtigheid verblijd, 
Dien lust, dien ijver nooit bedwingen; 
Maar zeggen, onder 't vrolijk zingen : 
"Verheerlijkt zij de hoogste God; 
Hij schenkt Zijn knecht een vreedzaam lot!" 
Dan meldt mijn tong, met diep ontzag, 
Uw recht, Uw lof, den gansen dag. 

 
De opname is tot hiertoe dramatisch slecht en niet verstaanbaar. 
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Verkondiging  
 
De preek begint in deze opname bij minuut 30 maar is pas goed te verstaan op minuut 45.00.  
 
Zingen Psalm 133: 1 

1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 133: 2 en 3 

2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 
 
3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 
Zegen 
 


