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Epe, Sionskerk 
29 juni 1980 v.m. 
Schriftlezingen: | Genesis 27: 1-25 | Lukas 12: 22-34 | SV  
Tekst: Genesis 27: 1-25 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
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 Jezus Christus de Here 
door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 111: 1, 2 en 3 

1 Looft, Hallelujah, looft den Heer'; 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer. 
Ik zal Zijn Naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling, 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 
2 Des Heeren werken zijn zeer groot; 
Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
Doorzoekt die ijvrig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 
En Zijn gerechtigheid onendig. 
 
3 Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
Zijn wondren een gedachtenis; 
Hij is barmhartig en genadig; 
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
En Zijnen groten Naam ten prijs, 
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 
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God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 119: 36 

36 't Is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest, 
Opdat ik dus Uw Goddlijk recht zou leren; 
Sinds heeft mijn hart voor hovaardij gevreesd. 
Ai, doe mij steeds Uw wil als heilig eren; 
Ver boven goud en zilver, en wat meest 
Den mens bekoort, zal ik Uw wet waarderen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Genesis 27 
 

En het geschiedde, als Izak oud geworden was, en zijn ogen donker geworden waren, en hij 
niet zien kon; toen riep hij Ezau, zijn grootsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! En hij 
zeide tot hem: Zie, hier ben ik! 
2 En hij zeide: Zie nu, ik ben oud geworden, ik weet den dag mijns doods niet. 
3 Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in het veld, en 
jaag mij een wildbraad; 
4 En maak mij smakelijke spijzen, zo als ik die gaarne heb, en breng ze mij, dat ik ete; opdat 
mijn ziel u zegene, eer ik sterve. 
5 Rebekka nu hoorde toe, als Izak tot zijn zoon Ezau sprak; en Ezau ging in het veld, om een 
wildbraad te jagen, dat hij het inbracht. 
6 Toen sprak Rebekka tot Jakob, haar zoon, zeggende: Zie, ik heb uw vader tot Ezau, uw 
broeder, horen spreken, zeggende: 
7 Breng mij een wildbraad, en maak mij smakelijke spijzen toe, dat ik ete; en ik zal u 
zegenen voor het aangezicht des HEEREN, voor mijn dood. 
8 Nu dan, mijn zoon! hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede. 
9 Ga nu heen tot de kudde, en haal mij van daar twee goede geitenbokjes; en ik zal die voor 
uw vader maken tot smakelijke spijzen, gelijk als hij gaarne heeft. 
10 En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood. 
11 Toen zeide Jakob tot Rebekka, zijn moeder: Zie, mijn broeder Ezau is een harig man, en ik 
ben een glad man. 
12 Misschien zal mij mijn vader betasten, en ik zal in zijn ogen zijn als een bedrieger; zo 
zoude ik een vloek over mij halen, en niet een zegen. 
13 En zijn moeder zeide tot hem: Uw vloek zij op mij, mijn zoon! hoor alleen naar mijn stem, 
en ga, haal ze mij. 
14 Toen ging hij, en hij haalde ze, en bracht ze zijn moeder; en zijn moeder maakte 
smakelijke spijzen, gelijk als zijn vader gaarne had. 
15 Daarna nam Rebekka de kostelijke klederen van Ezau, haar grootsten zoon, die zij bij zich 
in huis had, en zij trok ze Jakob, haar kleinsten zoon, aan. 
16 En de vellen van de geitenbokjes trok zij over zijn handen, en over de gladdigheid van zijn 
hals. 
17 En zij gaf de smakelijke spijzen, en het brood, welke zij toegemaakt had, in de hand van 
Jakob, haar zoon. 
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18 En hij kwam tot zijn vader, en zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie, hier ben ik; wie zijt gij, 
mijn zoon? 
19 En Jakob zeide tot zijn vader: Ik ben Ezau uw eerstgeborene; ik heb gedaan, gelijk als gij 
tot mij gesproken hadt; sta toch op, zit, en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene. 
20 Toen zeide Izak tot zijn zoon: Hoe is dit, dat gij het zo haast gevonden hebt, mijn zoon? 
En hij zeide: Omdat de HEERE uw God dat heeft doen ontmoeten voor mijn aangezicht. 
21 En Izak zeide tot Jakob: Nader toch, dat ik u betaste, mijn zoon! of gij mijn zoon Ezau zelf 
zijt, of niet. 
22 Toen kwam Jakob bij, tot zijn vader Izak, die hem betastte; en hij zeide: De stem is Jakobs 
stem, maar de handen zijn Ezau's handen. 
23 Doch hij kende hem niet, omdat zijn handen harig waren, gelijk zijns broeders Ezau's 
handen; en hij zegende hem. 
24 En hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het! 
25 Toen zeide hij: Stel het nabij mij, dat ik van het wildbraad mijns zoons ete, opdat mijn ziel 
u zegene. En hij stelde het nabij hem, en hij at; hij bracht hem ook wijn, en hij dronk. 

 
2e lezing Lukas 12: 22-34 

22 En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij 
eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. 
23 Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. 
24 Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur 
hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven? 
25 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? 
26 Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? 
27 Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; en Ik zeg u: ook 
Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. 
28 Indien nu God het gras dat heden op het veld is, en morgen in den oven geworpen 
wordt, alzo bekleedt, hoeveel meer u, gij kleingelovigen! 
29 En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet 
wankelmoedig. 
30 Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader weet, dat gij deze 
dingen behoeft. 
31 Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 
32 Vreest niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het 
Koninkrijk te geven. 
33 Verkoopt hetgeen gij hebt, en geeft aalmoes. Maakt uzelven buidels, die niet verouden, 
een schat, die niet afneemt, in de hemelen, daar de dief niet bijkomt, noch de mot verderft. 
34 Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 83: 1, 2 en 3 

1 Zwijg niet, o God, houd U niet doof. 
Wij worden, zo Gij zwijgt, ten roof; 
Wees toch niet stil, ai, wil ontwaken; 
Want zie, o God, Uw haters maken 
Een krijgsgetier om zich te wreken; 
Zij durven stout den kop opsteken. 
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2 Hun aanslag is verwoed en boos; 
Zij zoeken, heimelijk en loos, 
Uw volk, dat zij zo bits verachten, 
Te dempen met vereende krachten; 
Dat Gij, met zoveel gunst en zorgen, 
Houdt, als een schat, bij U verborgen. 
 
3 Zij zeiden stout, en heet op buit: 
"Komt aan, men roei' gans Isrel uit; 
Opdat dit volk, gelijk voor dezen, 
Voortaan geen volk meer moge wezen; 
Dat niemand Isrels naam doe horen, 
Dat zijn gedachtnis ga verloren." 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 62: 3 en 4 

3 Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat, 
Om hem uit zijnen hogen staat 
Te stoten met bedrog; en zoeken 
Met lust hiertoe een logenvond; 
Zij zeegnen wel met hunnen mond, 
Maar 't goddloos hart doet niets dan vloeken. 
 
4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil. 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wanklen, noch bezwijken. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 89: 8 

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Zegen 


