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Epe, Sionskerk 
1e Zondag na Pasen, 2 april 1978 
Schriftlezing, Exodus 14: 26-31 | 1 Corinthiërs 10: 1-12 | SV | OB 
 
In een serie van 7 diensten wordt stil gestaan bij de tijd na Pasen maar dan uit het Oude 
Testament. 
Dus het volk Israël na Pasen, na Egypte 
Aan de hand van 7 tekenen. 
Deze dienst staat in het eerste teken: "de doortocht door de Rode Zee" 
 
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 77: 9 en 10 

9 Door Uw arm en alvermogen, 
Hebt Gij Isrel uitgetogen; 
Jakobs kindren, Jozefs zaad 
Vrijgemaakt van Faros haat. 
't Water zag, o God, U komen; 
't Water zag U, en de stromen 
Steigerden vol schrik omhoog; 
D' afgrond werd beroerd en droog. 
 
10 Dikke wolken goten water; 
Hoger zwerk gaf fel geklater; 
Uwe pijlen, zo geducht, 
Vlogen vlammend door de lucht; 
't Zwaar geluid der donderslagen 
Deed het al in 't ronde wagen; 
En de wereld werd verlicht 
Door herhaalden bliksemschicht. 
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Voorlezing van de wet des Heren 
 
Zingen Psalm 77: 11 

11 D' aarde sloeg van schrik aan 't beven, 
Toen z' U langs Uw pad zag streven; 
Zee en grote waters door, 
In het nooit ontdekte spoor; 
Toen G' Uw volk den weg bereiddet, 
Daar Gij 't als een kudde leiddet. 
Mozes' en Aarons hand 
Bracht hen dus naar 't heilig land. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
  
1e lezing Exodus 14: 26-31 

26 En de HEERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren 
over de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters.27 Toen strekte Mozes zijn 
hand uit over de zee; en de zee kwam weder, tegen het naken van den morgenstond, tot 
haar kracht; en de Egyptenaars vluchtten die tegemoet; en de HEERE stortte de Egyptenaars 
in het midden der zee. 28 Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen 
en de ruiters van het ganse heir van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet 
een van hen over. 29 Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het midden der zee; 
en de wateren waren hun een muur, aan hun rechter hand en aan hun linkerhand. 30 Alzo 
verloste de HEERE Israël aan dien dag uit de hand der Egyptenaren; en Israël zag de 
Egyptenaren dood aan den oever der zee. 31 Ook zag Israël de grote hand, die de HEERE 
aan de Egyptenaren bewezen had; en het volk vreesde den HEERE, en geloofde in den 
HEERE, en aan Mozes, Zijn knecht. 
 

2e lezing 1 Corinthiërs 10: 1-12 
1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, 
en allen door de zee doorgegaan zijn; 2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de 
zee; 3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 4 En allen denzelfden geestelijken 
drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de 
steenrots was Christus. 5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen 
gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. 6 En deze dingen zijn geschied ons tot 
voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust 
gehad hebben. 7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk 
geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te 
spelen. 8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er 
vielen op een dag drie en twintig duizend. 9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook 
sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. 10 En murmureert 
niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den 
verderver. 11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn 
beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 12 
Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle 
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Mededelingen 
 
Zingen Psalm 78: 6 en 7 

6 Zijn wonderdaan, door niemand af te meten, 
Zijn trouweloos en snood van hen vergeten; 
Die wonderdaan, waardoor Egypte 's helden 
Bezweken zijn in Zoans vette velden; 
Daar Hij, tot troost in hunner vaadren leed, 
Voor ieders oog de grootste tekens deed. 
 
7 Zijn almacht wist de zee vaneen te scheiden 
En 't angstig heir daar droogvoets door te leiden; 
Als op een hoop deed Hij de waatren rijzen. 
Hij gaf des daags, om hen den weg te wijzen, 
Een wolkkolom; een licht des vuurs bij nacht; 
Totdat Hij hen in 't vruchtbaar Kanan bracht. 
 

Inzamelingen van de gaven 
 
Preek / Verkondiging 
 
Zingen Psalm 136: 13, 14 en 15 

13 Looft Hem, die het Rode meer 
Heeft verdeeld voor Mozes' heir; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
14 Die, door dien verdeelden plas, 
Israels Geleider was; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
15 Die vorst Faros legermacht 
In de Schelfzee t' onder bracht; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 106: 6 en 7 

6 Doch om Zijns Naams wil, om Zijn macht 
Te tonen aan dit dwaas geslacht, 
Schold Hij de zee, dat z' uit moest drogen; 
Hij deed hen langs haar gronden gaan, 
En toond' aan 's vijands heir 't vermogen, 
Dat hun in nood had bijgestaan. 
 
7 De waatren keerden in hun kolk; 
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Waar paard en ruiter, vorst en volk, 
Tot een toe, in den vloed versmoorden. 
Toen had gans Isrel juichensstof, 
Toen, toen geloofden z' aan Gods woorden, 
Toen zong al 't volk des Hoogsten lof. 

 
Zegen 


