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Epe, Sionskerk 
13 september 1981 n.m. 
Schriftlezing, | Handelingen der Apostelen 13: 32-41 | Hábakuk 1: 1-5| | SV | OB 
Tekst: Hábakuk 1: 5  
 
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 141: 1, 2 en 3 

1 'k Roep, Heer', in angst tot U gevloden, 
Ai, haast U tot mijn hulp en red; 
Hoor naar de stem van mijn gebed, 
Daar ik U aanroep in mijn noden. 
 
2 Mijn bee, met opgeheven handen, 
Klimm' voor Uw heilig aangezicht, 
Als reukwerk, voor U toegericht, 
Als offers, die des avonds branden. 
 
3 Zet, Heer', een wacht voor mijne lippen; 
Behoed de deuren van mijn mond, 
Opdat ik mij, tot genen stond, 
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 147: 4 

4 Zingt beurtelings en dankt den Heere; 
Zingt psalmen onzen God ter ere, 
Dien God, die, voor het oog der volken, 
De heemlen dekt met dikke wolken, 
Die d' aarde kroont met gunst en zegen 
En haar besproeit met vruchtbren regen, 
Die 't gras, door mild' en frisse droppen, 
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Doet groeien op de heuveltoppen. 
 
Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Handelingen der Apostelen 13: 32-41 

32 En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve 
vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. 
33 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U 
gegenereerd. 
34 En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet meer zal tot verderving 
keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw 
zijn; 
35 Waarom hij ook in een anderen psalm zegt: Gij zult Uw Heilige niet over geven, om 
verderving te zien. 
36 Want David, als hij in zijn tijd den raad Gods gediend had, is ontslapen, en is bij zijn 
vaderen gelegd; en heeft wel verderving gezien; 
37 Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. 
38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden 
verkondigd wordt; 
39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van 
Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. 
40 Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten: 
41 Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, 
een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. 

 
2e lezing Hábakuk 1: 1-5 

1 De last, welken Habakuk, de profeet, gezien heeft. 
2 HEERE! hoe lang schreeuw ik, en Gij hoort niet, hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij 
verlost niet! 
3 Waarom laat Gij mij ongerechtigheid zien, en aanschouwt de kwelling? Want verwoesting 
en geweld is tegen mij over, en er is twist, en men neemt gekijf op. 
4 Daarom wordt de wet onderlaten, en het recht komt nimmermeer voort; want de 
goddeloze omringt den rechtvaardige; daarom komt het recht verdraaid voor. 
5 Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk 
een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 142: 4, 5, 6 en 4 

4 'k Wou vluchten, maar kon nergens heen, 
Zodat mijn dood voorhanden scheen, 
En alle hoop mij gans ontviel, 
Daar niemand zorgde voor mijn ziel. 
 
5 Ik riep tot U, ik zeid': o Heer', 
Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer; 
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Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, 
Mijn God, Wien ik mij aanbeveel. 
 
6 Hoor mijn geschrei! 'k Ben uitgeteerd, 
Door mijn vervolgers overheerd; 
Ai, help en red mij uit den nood, 
Want hunne macht is mij te groot. 
 
7 Voer mij uit mijn gevangenis, 
Tot roem Uws Naams, die heerlijk is. 
Dat mij 't rechtvaardig volk omring' 
En vrolijk van Uw weldaan zing'. 

 
Verkondiging 
 
Zingen 118: 8 

8 Gods rechterhand is hoog verheven; 
Des Heeren sterke rechterhand 
Doet door haar daan de wereld beven, 
Houdt door haar kracht Gods volk in stand. 
Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, 
Maar leven, en des Heeren daan, 
Waardoor wij zoveel heil verwerven, 
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 11 

11 Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, 
God zal Zijns vijands kop verslaan; 
Dien haargen schedel vellen; 
Die trots, wat heilig is, onteert, 
En, daar hij schuld met schuld vermeert 
Zich tegen Hem durft stellen. 
De Heer' heeft Zelf ons toegezeid : 
"'k Zal u door macht en wijs beleid, 
Uit Bazan weer doen komen; 
U zullen, als op Mozes, bee, 
Wanneer uw pad loopt door de zee, 
Geen golven overstromen." 

 
Zegen 


