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Epe, Sionskerk 
25 mei 1980 | 1e Pinksterdag 
Schriftlezing, | Handelingen der Apostelen 2: 22-36 | SV | OB 
Tekst: Handelingen der Apostelen 2: 12-13 | Dankzegging Heilig Avondmaal 
 
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 116: 10 en 11 

10 Ik zal Uw Naam met dankerkentenis, 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
11 Ik zal met vreugd in 't huis des Heeren gaan, 
Om daar met lof Uw groten Naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. 
Elk heff' met mij den lof des Heeren aan! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117: 

1 Loof, loof den Heer', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Handelingen der Apostelen 2: 22-36 
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22 Gij Israëlietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft, in het midden van u, gelijk ook gijzelven weet; 
23 Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij 
genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 
24 Welken God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet 
mogelijk was, dat Hij van denzelven dood zou gehouden worden. 
25 Want David zegt van Hem: Ik zag den Heere allen tijd voor mij; want Hij is aan mijn 
rechter hand, opdat ik niet bewogen worde. 
26 Daarom is mijn hart verblijd; en mijn tong verheugt zich; ja, ook mijn vlees zal rusten in 
hope; 
27 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult Uw Heilige over geven, om 
verderving te zien. 
28 Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt; Gij zult mij vervullen met verheuging 
door Uw aangezicht. 
29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch 
David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag. 
30 Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de 
vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn 
troon te zetten; 
31 Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is 
verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien. 
32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn. 
33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, 
ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. 
34 Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken 
tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 
35 Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. 
36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus 
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 

 
 
12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: Wat 
wil toch dit zijn? 
13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 
 Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 78: 34, 35 en 36 

34 Doch Jozefs tent liet Hij verachtlijk varen, 
In Efraim verkoos Hij geen altaren; 
Maar Hij had lust, in Judas stam te wonen, 
Om daar Zijn macht en heerlijkheid te tonen 
Op Sions berg, dien 's werelds Opperheer 
Bemind' en koos ten zetel van Zijn eer. 
 
35 Daar bouwde Hij als hoogten Zijne muren, 
Zijn heiligdom, dat d' eeuwen zou verduren; 
Gelijk deez' aard', gegrond door Zijne krachten, 
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In eeuwigheid geen wanklen heeft te wachten, 
Held David, dien Hij van de schaapskooi nam, 
Verkoos Hij zich tot vorst uit Judas stam. 
 
36 Hij deed Zijn knecht van achter 't vee zich spoeden, 
Om Jakobs zaad, Zijn dierbaar volk, te hoeden, 
Zijn Israel, ten erfdeel Hem verkregen, 
Dus heeft die vorst geheerst met roem en zegen, 
Gods volk oprecht en met verstand geweid, 
En 't rijk beschermd door dapper krijgsbeleid. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 9 

9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer', 
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
Dat mijne ziel de wondren zie en eer', 
Die in Uw wet alom zich openbaren. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 65: 5 en 6 

5 't Gebruis der zee doet Gij bedaren, 
Daar Gij haar golven stilt; 
't Rumoer der volken, als der baren, 
Betoomt Gij, waar Gij wilt. 
Wie d' einden dezer aard' bewonen, 
Aanschouwen, dag aan dag, 
De teeknen, die Uw almacht tonen, 
Met vrees en diep ontzag. 
 
6 Gij geeft, dat d' uitgang van den morgen 
En van den avond juicht, 
En dat men U voor al Uw zorgen 
Ootmoedig dank betuigt. 
Het land bezoekt Gij met Uw zegen, 
En, door U droog gemaakt, 
Verrijkt Gij 't grootlijks weer met regen, 
Die tot den wortel raakt. 

 
Zegen 


