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Epe, Sionskerk 
21 augustus 1988 | Voorbereiding op het Heilig Avondmaal 
Schriftlezingen: | Mattheüs 26: 26-30 | Hooglied 8: 1-4 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen 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 
van Jezus Christus Zijn zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 29: 1 en 2 

1 Aardse machten, looft den Heer'! 
Geeft den Heere sterkt' en eer. 
Dat de lof van 's Hoogsten Naam, 
Aller groten roem beschaam'. 
Vorsten, 't voegt u, Hem, in 't midden; 
Van Zijn heiligdom t' aanbidden, 
't Voegt u, met de Godgetrouwen, 
's Heeren heerlijkheid t' ontvouwen. 
 
2 's Heeren stem, op 't hoogst geducht, 
Rolt en klatert door de lucht. 
Berst, met vreselijk geluid, 
Op de grote waatren uit. 
Klinkt, met nadruk en vermogen, 
Heerlijk uit de hemelbogen. 
't Schepsel beeft en staat verwonderd, 
Als de God der ere dondert. 

 
God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 25: 6 

6 Wie heeft lust den Heer' te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen, 
Leren, hoe hij wandlen moet. 
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't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aardrijk erven. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Mattheüs 26: 26-30 

26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den 
discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen 
daaruit; 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 
wordt, tot vergeving der zonden. 
29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, 
wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. 
30 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg. 

 
2e lezing Hooglied 8: 1-4 

1 Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder! dat ik U op de 
straat vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten. 
2 Ik zou U leiden, ik zou U brengen in mijner moeders huis, Gij zoudt mij leren; ik zou U van 
specerijwijn te drinken geven, en van het sap van mijn granaatappelen. 
3 Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij. 
4 Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker 
maakt, totdat het dezelve lust! 

 
Zingen Psalm 79: 3 en 4 

3 Hoe lang zult Gij in gramschap zijn ontstoken; 
Zal 't hevig vuur Uws ijvers eeuwig roken? 
Stort Uwe wraak op hen, die ons verteren, 
Op volken, die Uw groten Naam niet eren; 
Want Isrel, door hun macht 
Verschrikklijk omgebracht, 
Ligt in zijn bloed verdronken; 
Zijn woning, al de troost 
En lust van Jakobs kroost, 
Gelijkt thans naar spelonken. 
 
4 Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig Heer', 
Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
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Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult, 
Bewijs ons eens genade! 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 73: 12 

12 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 
Eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 84: 6 

6 Want God, de Heer', zo goed, zo mild, 
Is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, Heer', die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
Zegen 


