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Epe, Sionskerk 
2 juli 1978, 
Schriftlezing, Exodus 24: 1-8| Hebreën 9: 16-28 | SV | OB 
 
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: 1 en 2 

1 Juich, aarde, juich met blijde galmen 
Den groten Schepper van 't heelal; 
Zing d' eer Zijns Naams met dankbre psalmen; 
Verhef Zijn roem met lofgeschal. 
Zeg: "O hoe vrees'lijk zijn Uw werken! 
Gij doet Uw wijdgeduchte kracht, 
O God, aan al Uw haters merken, 
Die veinzend buigen voor Uw macht." 
 
2 Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen, 
Het heff' de schoonste psalmen aan; 
Gezangen, die Uw Naam verhogen, 
De glorie van Uw wonderdaan. 
Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 
Wat is Zijn werking hoog geducht, 
Hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 
Bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 

 
Geboden 
 
Zingen Psalm 51: 4 

4 Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, 
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
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Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
En in mijn geest de ware rust herboren. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Exodus 24: 1-8 

1 Daarna zeide Hij tot Mozes: Klim op tot de Heere, gij en Aäron, Nadab en Abíhu, en 
zeventig van de oudsten van Israël; en buigt u neer van verre! 
2 En dat Mozes alleen nadere tot de Heere, maar dat zij niet naderen; en het volk klimme 
ook niet op met hem. 
3 Toen Mozes kwam en al de woorden des Heeren, en al de rechten aan het volk verhaalde, 
toen antwoordde al het volk met één stem, en zij zeiden: Al deze woorden, die 
de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. 
4 Mozes nu beschreef al de woorden des Heeren, en hij maakte zich des morgens vroeg op, 
en hij bouwde een altaar onder aan de berg, en twaalf kolommen, naar de twaalf 
stammen van Israël. 
5 En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls, die brandoffers offerden, en 
de Heere dankoffers offerden, van jonge ossen. 
6 En Mozes nam de helft van het bloed, en zette het in bekkens; en de helft van 
het bloed sprengde hij op het altaar. 
7 En hij nam het boek des verbonds, en hij las het voor de oren van het volk; en zij zeiden: Al 
wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. 
8 Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zeide Ziet, dit 
is het bloed des verbonds, dat de Heere met u gemaakt heeft over al die woorden. 

 
2e lezing: Hebreën 9: 16-28 

16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood van de 
testamentmaker tussenbeide kome; 
17 Want een testament is vast in de doden, daar het nog geen kracht heeft, wanneer de 
testamentmaker leeft. 
18 Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. 
19 Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam 
hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde 
beide het boek zelf, en al het volk, 
20 Zeggende: Dit is het bloed van het testament, hetwelk God aan u heeft geboden. 
21 En hij besprengde eveneens ook de tabernakel, en al de vaten van de dienst met het 
bloed. 
22En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting 
geschiedt geen vergeving. 
23 Zo was het dan noodzaak, dat wel de afbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, 
door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden 
dan deze. 
24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is 
een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het 
aangezicht van God voor ons; 
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25 Noch ook, opdat Hij Zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester elk jaar in 
het heiligdom ingaat met vreemd bloed; 
26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij 
eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door de 
offerande van Zichzelf. 
27 En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel; 
28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zondenweg te nemen, zal ten 
anderen male zonder zonde gezien worden door hen, die Hem verwachten tot zaligheid. 

 
Inzameling van de gave 
 
Zingen Psalm 16: 1 en 2 

1 Bewaar mij toch, o alvermogend God. 
'k Betrouw op U; schenk hulp, verhoor mijn smeken. 
O mijne ziel, gij hebt vrijmoedig tot 
Uw God en Heer', uw Bondgod, durven spreken: 
"Gij zijt de Heer', ik zal U nooit verzaken, 
Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken." 
 
2 Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde leeft, 
Dat heerlijk volk, mijn lust, ontvangt al 't voordeel. 
De snode schaar, die rijke giften geeft, 
Aan andre goon, verzwaart de smart in 't oordeel. 
'k Zal op 't altaar hun offerbloed niet plengen, 
Noch ooit hun naam op mijne lippen brengen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 89: 14 

14 "Dan zal Ik hen, die dwaas of wreevlig overtreen, 
Bezoeken met de roe en bittre tegenheen; 
Doch over hem Mijn gunst en goedheid nooit doen enden. 
Niet feilen in Mijn trouw, noch Mijn verbond ooit schenden. 
'k Zal nooit herroepen 't geen Ik eenmaal heb gesproken, 
't Geen uit Mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken." 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 81: 11 en 12 

11 "Ik, Ik ben de Heer'; 
'k Ben uw God, die heilig 
IJver voor Mijn eer; 
Die u door Mijn hand 
Uit Egypteland 
Leidde, vrij en veilig." 
 
12 "Opent uwen mond, 
Eist van Mij vrijmoedig 
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Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 
 

Zegen 


