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Epe, Sionskerk, 21 mei 1978, zondag na Pinksteren 
Voorbereiding voor het Heilig Avondmaal 
Schriftlezing, Exodus 15: 22-27 |Markus 2: 23-28 |Staten Vertaling 
 
In een serie van 7 diensten wordt stil gestaan bij de tijd na Pasen. 
Vanuit het Oude Testament. 
Dus het volk Israël na Pasen, na Egypte 
Aan de hand van 7 tekenen. 
Deze vijfde dienst is in het teken van Elim 
 
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 63: 1 

O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O Heer' mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 

 
Hoort Gods geboden en beloften 
 
Zingen Psalm 63: 2 

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen; 
Hoe blonk Uw Goddlijk, eer alom. 
Want beter dan dit tijdlijk leven, 
Is Uwe goedertierenheid; 
Och, wierd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 
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Gebed  
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Exodus 15: 22-27  

22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in 
de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 
23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het 
was bitter; daarom werd de naam ervan genoemd Mara. 
24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 
25 Hij dan riep tot de Heere; en de Heere wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; 
toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar 
beproefde Hij het, 
26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem van de Heere uw God horen zult, en doen, 
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo 
zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben 
de Heere, uw Heelmeester! 
27 Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen; 
en zij legerden zich aldaar aan de wateren 

 
2e lezing Openbaring 21: 1-8  

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de 
hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 
3 En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de 
mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun 
God zijn. 
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, 
noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 
5 En Die op de troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, 
want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 
6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde. Ik 
zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens om niet. 
7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 
8 Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, 
en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, hun deel is in de poel, die daar 
brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood. 

 
Mededelingen en Inzameling van de gave 
 
Zingen Psalm 1: 1 en 2 

1 Welzalig hij, die in der bozen raad, 
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, 
Noch nederzit, daar zulken samenrotten, 
Die roekeloos met God en godsdienst spotten; 
Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht 
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. 
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2 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, 
In vetten grond geplant bij enen stroom, 
Die op zijn tijd met vruchten is beladen, 
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. 
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. 
Het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij doet. 

 
Verkondiging vers 27 is de tekst 
Zondag van de Drie-eenheid 
 
Zingen Psalm 36: 2 

1 Welzalig hij, die in der bozen raad, 
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, 
Noch nederzit, daar zulken samenrotten, 
Die roekeloos met God en godsdienst spotten; 
Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht 
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. 
 
2 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, 
In vetten grond geplant bij enen stroom, 
Die op zijn tijd met vruchten is beladen, 
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. 
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. 
Het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij doet. 
 

Eerste gedeelte van het avondmaalsformulier 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 119: 87 

87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o Heer', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 
Zegen 


