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Epe, Sionskerk 
9 augustus 1981 v.m. 
Schriftlezing, | Exodus 29: 36-46 | 1 Petrus 1: 13- 25| | SV | OB 
Tekst: Uit en serie, in het teken van de Vreze des Heeren, 1 Petrus 1: 18-19  
 
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 66: 3 en 4 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den Heer' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 25: 5 

5 Loutre goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des Heeren paan 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan, 
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Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaan vergeven! 
Ik heb tegen U, o Heer', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Exodus 29: 36-46 

36 Gij zult ook des daags een var des zondoffers bereiden, tot de verzoeningen, en gij zult 
het altaar ontzondigen, mits doende de verzoening over hetzelve; en gij zult het zalven, om 
het te heiligen. 
37 Zeven dagen zult gij verzoening doen voor het altaar, en zult het heiligen; alsdan zal dat 
altaar een heiligheid der heiligheden zijn; al wat het altaar aanroert, zal heilig zijn. 
38 Dit nu is het, wat gij op het altaar bereiden zult: twee lammeren, die eenjarig zijn, des 
daags, geduriglijk. 
39 Het ene lam zult gij des morgens bereiden; maar het andere lam zult gij bereiden tussen 
de twee avonden. 
40 Met een tiende deel meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin gestoten olie; 
en tot drankoffer een vierde deel van een hin wijn, tot het ene lam. 
41 Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee avonden; gij zult daarmede doen 
gelijk met het morgenspijsoffer, en gelijk met het drankoffer deszelven, tot een liefelijken 
reuk; het is een vuuroffer den HEERE. 
42 Het zal een gedurig brandoffer zijn bij uw geslachten, aan de deur van de tent der 
samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN; aldaar zal Ik met ulieden komen, dat Ik 
aldaar met u spreke. 
43 En daar zal Ik komen tot de kinderen Israëls; opdat zij geheiligd worden door Mijn 
heerlijkheid. 
44 En Ik zal de tent der samenkomst heiligen, mitsgaders het altaar; Ik zal ook Aäron en zijn 
zonen heiligen, opdat zij Mij het priesterambt bedienen. 
45 En Ik zal in het midden der kinderen Israëls wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. 
46 En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die hen uit Egypteland uitgevoerd heb, 
opdat Ik in het midden van hen wonen zou; Ik ben de HEERE, hun God. 

 
2e lezing 1 Petrus 1: 13-25 

13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk 
op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren 
in uw onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene, Die zonder aanneming des persoons 
oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; 
18 Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele 
wandeling, die u van de vaderen overgeleverd is; 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; 
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20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar 
geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, 
21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem 
heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. 
22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, 
tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God. 
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. 
Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen; 
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u 
verkondigd is. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 49: 2 en 3 

2 Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd, 
Waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt, 
Als ik omringd, benauwd ben door 't geweld; 
Dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt? 
Wat hem betreft, die op zijn schat betrouwt, 
En al zijn roem op groten rijkdom bouwt, 
Zijn schat behoudt zijn broeder niet in 't leven; 
Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. 
 
3 Hij kan dien prijs der ziele, dat rantsoen, 
Aan God in tijd noch eeuwigheid voldoen; 
Hij wenst vergeefs hier altoos 't licht te zien, 
En door zijn schat, het naar bederf t' ontvlien. 
Hij ziet elk uur der wijzen levensend; 
Der dwazen dood blijft hem niet onbekend; 
Hij ziet, dat hun in 't sterven niets kan baten, 
Maar dat zij 't al aan andren overlaten. 

 
Verkondiging 
 
Zingen 116: 4 en 5 

4 D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder: 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan! 
 
5 Gij hebt, o Heer', in 't doodlijkst tijdsgewricht 
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, 
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen, 
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht. 

 
Dankgebed 
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Zingen Psalm 147: 10 

10 Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, 
Deed Isrel op Zijn woorden letten. 
Hij leerde z' in Zijn wegen wandlen. 
Zo wou Hij met geen volken handlen: 
Die moesten Zijn getuigenissen 
En Zijn verbondsgeheimen missen. 
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 
Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 
Zegen 


