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Epe, Sionskerk 
Zondag 8 augustus 1982 v.m. 
Schriftlezing, Genesis 1: 1-13 | Johannes 1: 1-13 | SV | OB 
Tekst: Genesis 1: 9-13 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn 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 24: 1 en 2 

1 Al d' aard' en alles wat zij geeft, 
Met al wat zich beweegt en leeft, 
Zijn 't wettig eigendom des Heeren. 
Hij heeft z', in haren ochtendstond, 
Op ongemeten zeen gegrond, 
Doorsneden met rivier en meren. 
 
2 Wie klimt den berg des Heeren op? 
Wie zal dien Godgewijden top, 
Voor 't oog van Sions God, betreden? 
De man, die, rein van hart en hand, 
Zich niet aan ijdelheid verpandt, 
En geen bedrog pleegt in zijn eden. 

 
God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 24: 3 

3 Die zal, door 's Heeren gunst geleid, 
En zegen en gerechtigheid 
Van God, den God zijns heils ontvangen. 
Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht, 
Dat naar God vraagt, Zijn wet betracht 
En zoekt Zijn aanschijn met verlangen 
Hoort Gods gebod en Zijn beloften 
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Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e Schriftlezing Genesis 1: 1-13 

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 
zweefde op de wateren. 
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en 
tussen de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. 
6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding 
tussen wateren en wateren! 
7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het 
uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 
8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen 
geweest, de tweede dag. 
9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en 
dat het droge gezien worde! En het was alzo. 
10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en 
God zag, dat het goed was. 
11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar 
geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was 
alzo. 
12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en 
vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed 
was. 
13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. 

 
2e Schriftlezing 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; 
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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 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 104: 3 en 4 

3 Uw wonderkracht heeft in den morgenstond 
Des vluggen tijds, deez' aarde vast gegrond. 
Wat in haar kreits ooit wanklen moog' of wijken, 
Zij zal, door U gevestigd, nooit bezwijken. 
Zij, die ten blijk van Uwe macht verstrekt, 
Was eertijds met den afgrond overdekt, 
Als met een kleed. De hoogte van de golven 
Hield al 't gebergt' in 't grondloos diep bedolven. 
 
4 De Godheid sprak en donderd' in de lucht. 
De woeste zee, verschrikt door 't sterk gerucht, 
Vlood haastig heen naar 't perk, haar aangewezen. 
Het log gevaart' der bergen, opgerezen, 
Vertoonde 't eerst zijn korts onzichtbren top, 
En hief alom de fiere kruinen op. 
't Ontelbaar tal van vruchtbre dalen daalde, 
Ter juister plaats, die Gods bevel bepaalde. 

 
Preek  
 
Zingen Psalm 136: 4, 5 en 6 

4 Looft Gods macht, die onbeperkt, 
Gadeloze wondren werkt; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
5 Looft Gods wijsheid; door Zijn woord 
Bracht Hij al de heemlen voort; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
6 D' aard' hief uit der waatren schoot 
Zich omhoog, toen God 't gebood; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Dankgebed 
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Zingen Psalm 89: 5 

5 Gij temt de woeste zee, zij luistert naar Uw wil; 
Hoe hoog zij zich verheff', Gij wenkt en zij is stil. 
Gans Rahab is door U verbrijzeld, gans verslagen; 
Uw vijand is verstrooid, Uw arm heeft roem gedragen. 
En aard', en hemel, en wat leeft of ooit zal leven, 
Zijn d' Uwe; 't gans heelal hebt Gij 't bestaan gegeven. 

 
Zegen 


