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Epe, Sionskerk 
Augustus 1986 v.m. 
Schriftlezing, | Deuteronomium 4: 1-24 | Hebreën 12: 18-29 | SV | OB 
Tekst Hebreën 12: 18-29 
 
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 68: 4 en 5 

4 O God, toen Gij, met majesteit, 
Uw Israel hebt uitgeleid, 
En op Uw heil doen hopen; 
Toen Gij langs Parans woesten grond 
Hun voortoogt, schokte d’ aard’ in ‘t rond. 
De hoge heemlen dropen; 
De bergen rezen zelfs omhoog; 
Men zag dit Sinai voor ‘t oog, 
Van Isrels Koning beven. 
Een milden regen zondt G’, o Heer’, 
Op Uw bezwijkend, erfnis neer, 
Om sterkt’ aan haar te geven. 
 
5 Uw hoop, Uw kudde woonde daar; 
Uit vrije goedheid waart Gij haar, 
Een vriendelijk beschermer 
En hebt ellendigen dat land, 
Bereid door Uwe sterke hand, 
O Israels Ontfermer. 
De Heer’ gaf rijke juichensstof, 
Om Zijne wondren en Zijn lof 
Met hart en mond, te melden. 
Men zag welhaast een grote schaar 
Met klanken van de blijdste maar, 
Vervullen berg en velden. 
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Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 65: 2 

2 Een stroom van ongerechtigheden 
Had d’ overhand op mij; 
Maar ons weerspannig overtreden 
Verzoent en zuivert Gij. 
Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 
Dien G’ uit al ‘t aards gedruis 
Doet naadren, en Uw heilstem horen, 
Ja, wonen in Uw huis. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Deuteronomium 4: 1-24 

1 Nu dan, Israël! Hoor naar de inzettingen en naar de rechten, die ik ulieden lere te doen; 
opdat gij leeft, en henen inkomt, en erft het land, dat de HEERE, uwer vaderen God, u geeft. 
2 Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij 
bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede. 
3 Uw ogen hebben gezien, wat God om Baäl-peor gedaan heeft; want alle man, die Baäl-
peor navolgde, dien heeft de HEERE, uw God, uit het midden van u verdaan. 
4 Gij daarentegen, die den HEERE, uw God, aanhingt, gij zijt heden allen levende. 
5 Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de HEERE, mijn God, mij 
geboden heeft; opdat gij alzo doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat, om het 
te erven. 
6 Behoudt ze dan, en doet ze; want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen 
der volken, die al deze inzettingen horen zullen, en zeggen: Dit grote volk alleen is een wijs 
en verstandig volk! 
7 Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de HEERE, onze God, zo 
dikwijls als wij Hem aanroepen? 
8 En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft, als deze ganse 
wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef? 
9 Alleenlijk wacht u, en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen, die uw ogen 
gezien hebben; en dat zij niet van uw hart wijken, al de dagen uws levens; en gij zult ze aan 
uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken. 
10 Ten dage, als gij voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, aan Horeb stondt, als de 
HEERE tot mij zeide: Vergader Mij dit volk, en Ik zal hun Mijn woorden doen horen, die zij 
zullen leren, om Mij te vrezen al de dagen, die zij op den aardbodem zullen leven, en zij 
zullen ze hun kinderen leren; 
11 En gijlieden naderdet en stondt beneden dien berg; (die berg nu brandde van vuur, tot 
aan het midden des hemels; er was duisternis, wolken en donkerheid). 
12 Zo sprak de HEERE tot u uit het midden des vuurs; gij hoordet de stem der woorden; 
maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. 
13 Toen verkondigde Hij u Zijn verbond, dat Hij u gebood te doen, de tien woorden, en 
schreef ze op twee stenen tafelen. 
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14 Ook gebood mij de HEERE ter zelver tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou; opdat 
gij die deedt in dat land, naar hetwelk gij doortrekt, om dat te erven. 
15 Wacht u dan wel voor uw zielen; want gij hebt geen gelijkenis gezien, ten dage als de 
HEERE op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak; 
16 Opdat gij u niet verderft, en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de 
gedaante van man of vrouw, 
17 De gedaante van enig beest, dat op de aarde is; de gedaante van enigen gevleugelden 
vogel, die door den hemel vliegt; 
18 De gedaante van iets, dat op den aardbodem kruipt; de gedaante van enigen vis, die in 
het water is onder de aarde; 
19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de 
sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen 
dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft 
uitgedeeld. 
20 Maar ulieden heeft de HEERE aangenomen, en uit den ijzeroven, uit Egypte, uitgevoerd; 
opdat gij Hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het te dezen dage is. 
21 Ook vertoornde Zich de HEERE over mij, om ulieder woorden; en Hij zwoer, dat ik over 
de Jordaan niet zou gaan, en dat ik niet zou komen in dat goede land, dat de HEERE, uw 
God, u ter erfenis geven zal. 
22 Want ik zal in dit land sterven; ik zal over de Jordaan niet gaan; maar gij zult er overgaan, 
en datzelve goede land erven. 
23 Wacht u, dat gij het verbond des HEEREN, uws Gods, hetwelk Hij met u gemaakt heeft, 
niet vergeet, dat gij u een gesneden beeld zoudt maken, de gelijkenis van iets, dat de 
HEERE, uw God, u verboden heeft. 
24 Want de HEERE, uw God, is een verterend vuur, een ijverig God 

 
2e lezing Hebreën 12: 18-29 

18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en 
donkerheid, en duisternis, en onweder, 
19 En tot het geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, 
dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. 
20 (Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den 
berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. 
21 En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende). 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen; 
24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat 
betere dingen spreekt dan Abel. 
25 Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, 
die dengene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij 
niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren, Die van de hemelen is; 
26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog 
eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. 
27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke 
gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. 
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28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast 
houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en 
godvruchtigheid. 
29 Want onze God is een verterend vuur. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 97: 1, 2 en 3 

1 God heerst als Opperheer; 
Dat elk Hem juichend eer'. 
Gij, aarde, zee en eiland, 
Verheugt u in uw Heiland. 
Hem dekt met majesteit 
Der wolken donkerheid. 
Hij vestigt Zijnen troon 
Op heilge rijksgeboon, 
Vol recht en wijs beleid. 
 
2 Een vuurgloed gaat Hem voor, 
Den gansen hemel door, 
En blaakt aan alle zijden 
Hen, die Zijn macht bestrijden. 
Zijn felle bliksemschicht 
Snelt door al 't zwerk, verlicht 
Den gansen wereldkloot. 
Het aardrijk ziet zijn nood, 
En ijst, en beeft, en zwicht. 
 
3 't Gebergte smelt als was, 
En wordt geheel tot as, 
Voor 't aangezicht des Heeren, 
Wien al wat leeft moet eren. 
't Verbaasde hemelrond 
Meldt, in dien naren stond, 
Zijn billijkheid en macht; 
De volken zien Zijn kracht 
Op 's aardrijks ruimen grond. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 68: 8 

8 Dat Bazans hemelhoge berg 
Met al zijn heuvlen Sion terg', 
En wane t' overtreffen; 
Wat springt gij, bergen, trots omhoog? 
Wat wilt g' u, in der volkren oog, 
Bij Sions berg verheffen? 
God Zelf heeft dezen berg begeerd 
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Ter woning, om, aldaar geeerd, 
Zijn heerlijkheid te tonen. 
De Heer', die hem verkozen heeft, 
Die trouwe houdt en eeuwig leeft, 
Zal hier ook eeuwig wonen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 9 

9 Gods wagens, boven 't luchtig zwerk, 
Zijn tien- en tienmaal duizend sterk; 
Verdubbeld in getalen; 
Bij hen is Zijne Majesteit, 
Een Sina‹ in heiligheid, 
Omringd van bliksemstralen; 
Gij voert ten hemel op, vol eer; 
De kerker werd Uw buit, o Heer'. 
Gij zaagt Uw strijd bekronen 
Met gaven, tot der mensen troost, 
Opdat zelfs 't wederhorig kroost 
Altijd bij U zou wonen. 

 
Zegen 


