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Epe, Sionskerk 
19 juli 1981 
Schriftlezing, | Spreuken 1: 1-19| Efeziërs 5: 18-33 | SV | OB 
Tekst: Efeziërs 5: 21 
 
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 29: 1 en 2 

1 Aardse machten, looft den Heer'! 
Geeft den Heere sterkt' en eer. 
Dat de lof van 's Hoogsten Naam, 
Aller groten roem beschaam'. 
Vorsten, 't voegt u, Hem, in 't midden; 
Van Zijn heiligdom t' aanbidden, 
't Voegt u, met de Godgetrouwen, 
's Heeren heerlijkheid t' ontvouwen. 
 
2 's Heeren stem, op 't hoogst geducht, 
Rolt en klatert door de lucht. 
Berst, met vreselijk geluid, 
Op de grote waatren uit. 
Klinkt, met nadruk en vermogen, 
Heerlijk uit de hemelbogen. 
't Schepsel beeft en staat verwonderd, 
Als de God der ere dondert. 

 
De Wet des Heeren, Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 32: 3 

3 'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden, 
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. 
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Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Spreuken 1: 1-19 

1 De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israël, 
2 Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands; 
3 Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden; 
4 Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en 
bedachtzaamheid. 
5 Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad 
bekomen; 
6 Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. 
7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en 
tucht. 
8 Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet; 
9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals. 
10 Mijn zoon! indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet; 
11 Indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, ons versteken tegen den 
onschuldige, zonder oorzaak; 
12 Laat ons hen levend verslinden, als het graf; ja, geheel en al, gelijk die in den kuil 
nederdalen; 
13 Alle kostelijk goed zullen wij vinden, onze huizen zullen wij met roof vullen. 
14 Gij zult uw lot midden onder ons werpen; wij zullen allen een buidel hebben. 
15 Mijn zoon! wandel niet met hen op den weg; weer uw voet van hun pad. 
16 Want hun voeten lopen ten boze; en zij haasten zich om bloed te storten. 
17 Zekerlijk, het net wordt tevergeefs gespreid voor de ogen van allerlei gevogelte; 
18 En deze loeren op hun eigen bloed, en versteken zich tegen hun zielen. 
19 Zo zijn de paden van een iegelijk, die gierigheid pleegt; zij zal de ziel van haar meester 
vangen. 

 
2e lezing Efeziërs 5: 18-33 

18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende 
en psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en 
Hij is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
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25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad 
heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen 
lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 
twee zullen tot een vlees wezen. 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als 
zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 

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. 
 
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. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 111: 5 en 6 

5 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
Het staat op recht en waarheid pal, 
Als op onwrikbre steunpilaren. 
Hij is het, die verlossing zond 
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
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Met hen in eeuwigheid bewaren. 
 
6 Zijn Naam is heilig en geducht; 
De vijand beeft op Zijn gerucht! 
Maar 's Heeren vrees zal altoos wezen 
't Begin der wijsheid: wien Gods hand 
Die doet betrachten, heeft verstand. 
Zijn Naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 7 

7 Gelijk een duif, door 't zilverwit 
En 't goud, dat op haar veedren zit, 
Bij 't licht der zonnestralen; 
Ver boven andre vooglen pronkt, 
Zult gij, door 't Goddlijk oog belonkt, 
Weer met uw schoonheid pralen. 
Wanneer Gods onweerstaanbre hand 
De vorsten uit het ganse land 
Verstrooid had en verdreven, 
Ontving zijn erfdeel eedler schoon, 
Dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon', 
Aan Salmon ooit kon geven. 
 

Zegen 


