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Epe, Sionskerk 
19 juli 1981 n.m. 
Schriftlezing, | Hebreën 10: 19-39 | Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 26 | SV | OB 
Thema: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 26 
 
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 126: 1 en 2 

1 Wanneer de Heer', uit 's vijands macht, 
't Gevangen Sion wederbracht, 
En dat verlost' uit nood en pijn, 
Scheen 't ons een blijde droom te zijn. 
Wij lachten, juichten; onze tongen 
Verhieven 's Heeren Naam en zongen. 
Toen hieven zelfs de heidnen aan: 
"De Heer' heeft hun wat groots gedaan." 
 
2 God heeft bij ons wat groots verricht; 
Hij zelf heeft onzen druk verlicht; 
Hij heeft door wondren ons bevrijd; 
Dies juichen wij, en zijn verblijd. 
Breng, Heer', al Uw gevangnen weder; 
Zie verder op Uw erfvolk neder; 
Verkwik het, als de watervloed, 
Die 't zuiderland herleven doet. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 126: 3 

3 Die hier bedrukt met tranen zaait, 
Zal juichen, als hij vruchten maait; 
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
Gaat wenend voort, en zaait het al; 
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Maar hij zal, zonder ramp te schromen, 
Eerlang met blijdschap wederkomen, 
En met gejuich, te goeder uur 
Zijn schoven dragen in de schuur. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Hebreën 10: 19-39 

19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door 
het bloed van Jezus, 
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat 
is, door Zijn vlees; 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; 
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water. 
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, 
is getrouw); 
24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 
25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte 
hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 
26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo 
blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; 
27 Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de 
tegenstanders zal verslinden. 
28 Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, 
onder twee of drie getuigen; 
29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van 
God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij 
geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? 
30 Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt 
de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. 
31 Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. 
32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd 
des lijdens hebt verdragen. 
33 Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt; en 
ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden. 
34 Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met 
blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de 
hemelen. 
35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. 
36 Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil van God gedaan hebbende, de 
beloftenis moogt wegdragen; 
37 Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven. 
38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel 
heeft in hem geen behagen. 
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39 Maar wij zijn niet van degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die 
geloven tot behouding der ziel. 

 
2e lezing Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 26 

Van de enige voorbidding van Christus 
 
Wij geloven, dat wij geen toegang hebben tot God,  
dan alleen door den enigen Middelaar en Voorspraak,  
Jezus Christus, den Rechtvaardige;  
Dewelke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de Goddelijke en de menselijke 
natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de Goddelijke Majesteit; 
anderszins ware ons de toegang gesloten. Maar deze Middelaar,  
Dien de Vader ons heeft gegeven tussen Zich en ons, moet ons door Zijn grootheid niet 
verschrikken, om ons een ander, naar ons goeddunken, te doen zoeken.  
Want er is niemand, noch in de hemel, noch op de aarde, onder de schepselen, die ons 
liever heeft dan Jezus Christus; Dewelke, hoewel Hij in de gestaltenis Gods was, nochtans 
Zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts, 
Fil. 2:6,7 voor ons, en is in alles Zijn broederen gelijk geworden, Hebr. 2:17a. Indien wij nu 
een anderen middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig ware, wien zouden wij 
kunnen vinden, die ons meer beminde dan Hij, Die Zijn leven voor ons gelaten heeft, ook 
toen wij Zijn vijanden waren? Rom. 5:10.  
En zo wij een zoeken, die macht en aanzien heeft, wie is er, die daarvan zoveel heeft als 
Degene, Die gezeten is ter rechterhand Zijns Vaders, en Die alle macht heeft in den hemel 
en op de aarde? Mark. 16:19, Math. 28:18.  
En wie zal eer verhoord worden, dan de eigen welbeminde Zone Gods? 
 
Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert, in 
plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar 
hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldigen plicht verworpen, als blijkt uit hun 
schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij 't niet waardig zijn; want het heeft 
hier de mening niet, dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen,  
maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onzes Heeren Jezus Christus, 
Wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. 
Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees, of veelmeer dat mistrouwen, van ons 
nemen, zegt ons dat Jezus Christus Zijn broederen in alles gelijk geworden is,  
opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn,  
om de zonden des volks te verzoenen; want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden 
heeft, kan Hij degenen, die verzocht worden, te hulp komen. Hebr. 2:17, 18.  
En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot Hem te gaan, zegt hij: Dewijl wij dan 
een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den 
Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester, Die 
niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is 
verzocht geweest, doch zonder zonde.  
Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden, ter 
bekwamer tijd, Hebr. 4:14-16. 
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Dezelfde apostel zegt, dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door 
het bloed van Jezus Christus; zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des 
geloofs, enz. Hebr. 10:19, 22.  
Insgelijks: Christus heeft een onvergankelijk Priesterschap; waarom Hij ook volkomenlijk kan 
zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te 
bidden. Hebr. 7:24-25. 
 
Wat ontbreekt er meer, dewijl Christus Zelf deze uitspraak doet: Ik ben de Weg, en de 
Waarheid, en het Leven; niemand komt tot den Vader dan door Mij, Joh. 14:6.  
Waartoe zouden wij een anderen voorspreker zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons 
Zijn Zoon tot Voorspreker te geven?  
Laat ons Hem niet verlaten, om een anderen te nemen; of veel meer, een anderen te 
zoeken, zonder Hem immermeer te vinden;  
want toen God Hem ons gegeven heeft, wist Hij wel, dat wij zondaars waren. Daarom, 
volgens het bevel van Christus, zo roepen wij den hemelsen Vader aan door Christus, onze 
enige Middelaar, gelijk wij in 't gebed des Heeren geleerd zijn; verzekerd zijnde, dat al wat 
wij den Vader zullen bidden in Zijn Naam, ons zal gegeven worden, Joh. 14:13. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 132: 10, 11 en 12 

10 "'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs, 
Hier zeegnen op de ruimste wijs; 
Hier zal Ik, Mijnen Naam ter prijs, 
De priesters met Mijn heil bekleen, 
En 't volk doen juichen weltevreen." 
 
11 "Daar zal Ik David door Mijn kracht, 
Een hoorn van rijkdom, eer en macht 
Doen rijzen uit zijn nageslacht. 
'k Heb Mijn gezalfden knecht een licht, 
Een heldre lampe toegericht." 
 
12 "Wat vijand tegen hem zich kant', 
Mijn hand, Mijn onweerstaanbre hand, 
Zal hem bekleen met schaamt' en schand'; 
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon 
Op 't hoofd van Davids groten Zoon." 

 
Verkondiging 
 
Zingen Gebed des Heren 

9 Want Uw is 't Koninkrijk, o HEER, 
Uw is de kracht, Uw is al d' eer. 
U, die ons helpen wilt en kunt, 
Die, in Uw Zoon, verhoring gunt, 
Die door Uw Geest ons troost en leidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
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10 Ja, Amen, trouwe Vader, ja; 
Wij maken staat op Uw genâ. 
Ons hart, o God, die alles ziet, 
Veroordeelt ons in 't naad'ren niet; 
Het zegt, daar G' op ons bidden let, 
Gelovig Amen op 't gebed. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 66: 10 

10 God zij altoos op 't hoogst geprezen; 
Lof zij Gods goedertierenheid, 
Die nimmer mij heeft afgewezen, 
Noch mijn gebed gehoor ontzeid. 

 
Zegen 


