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Epe, Sionskerk 
26 september 1982 v.m. 
Schriftlezing, | Genesis 1: 20-23 | Johannes 1: 1-14 | SV | OB 
Opname valt in een serie vanuit Genesis de vijfde dag 
 
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! 

 
Hoort Gods gebod en Zijn belofte in de 10 Woorden 
 
Zingen Psalm 25:4  

4 's Heeren goedheid kent geen palen. 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
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Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des Heeren. 
Wie Hem needrig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 
 

Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 1:  

20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende 
zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!  
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. 
En God zag, dat het goed was. 
22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren 
in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! 
23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. 

 
2e lezing Johannes 1: 1-14 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 
gemaakt is. 
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem 
geloven zouden. 
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar 
uit God geboren zijn. 
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van 
genade en waarheid. 

 
Mededelingen m.b.t. openen van het winterwerk en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 104: 13 en 14 

13 D' onpeilbre zee bergt in haar ruimen schoot 
Een talloos tal van schepslen, klein en groot, 
Die in haar diept' al weemlend zich vergaren. 
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Het golvend ruim der rusteloze baren, 
Wordt steeds doorkruist van schepen, wijd en zijd; 
Daar zwemt en duikt het schubbig heir om strijd; 
Daar laat Gij zelfs den Leviathan spelen, 
Den schrik der zee in deze vreugde delen. 
 
14 Wat in de lucht, op d' aard', in 't water leeft, 
't Wacht al op U, die elk zijn spijze geeft; 
't Wacht al op U, die alles kunt behoeden. 
Als Uwe gunst al 't schepslenheir wil voeden, 
En liefderijk aan hunne nooddruft denkt, 
Vergaadren zij den voorraad, dien Gij schenkt, 
En worden door Uw goedheid mild bejegend, 
Elk op zijn tijd, in overvloed gezegend. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 8: 8 en 9 

8 Wat vooglen door den ruimen luchtkring zweven, 
Wat vissen er in stroom en beken leven; 
En wat de paan doorwandelt van de zee; 
Zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. 
 
9 Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen, 
Hoe billijk wordt Uw grote Naam geprezen! 
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, 
Die grote naam door 't ganse wereldrond! 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 13 

13 Looft God in Zijn gemeent' alom, 
Den Heer', gij, die in 't heiligdom, 
Als Isrels kroost, moogt naadren, 
Hoe vrolijk gaan de stammen op 
Naar Sions godgewijden top, 
Met Isrels achtb're vaadren! 
De vorsten van elk huisgezin, 
Zij trekken aan: hier Benjamin; 
Schoon klein, hij mocht regeren; 
Daar Judas stam, die glorie won; 
Ginds Nafthali en Zebulon, 
Om God, hun Koning, t' eren 

Zegen 


