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Epe, Sionskerk 
12 december 1982 n.m. 
Schriftlezing, | 2 Kronieken 36: 11 | Lukas 12: 35-40 | SV | OB 
 
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 76: 1 en 2 

1 God is bekend bij Judas stam, 
Waar Hij Zijn hogen zetel nam; 
Zijn Naam is groot in Israel; 
In Salem staat op Zijn bevel 
De hutte van dien Hemelkoning; 
Op Sion is Zijn heilge woning. 
 
2 Daar heeft de vijand boog en schild 
En vuurge pijlen op verspild. 
God brak het zwaard, bedwong den krijg. 
Dat vrij het roofgebergte zwijg'. 
Uw roem, o groot en heerlijk Wezen, 
Is tot veel hoger top gerezen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 76: 3 

3 Stouthartigen zijn daar beroofd; 
Daar sliep en heir en opperhoofd. 
De kloekste had geen handen meer, 
Maar viel in 't stof verslagen neer. 
O God van Jakob, door Uw schelden 
Vergingen paarden, wagens, helden. 
 

Gebed  
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Schriftlezingen:  
 
1e lezing 2 Kronieken 36: 11  

11 Een en twintig jaren was Zedekia oud, als hij koning werd, en regeerde elf jaren te 
Jeruzalem. 
12 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, zijns Gods; hij verootmoedigde zich 
niet voor het aangezicht van den profeet Jeremia, sprekende uit den mond des HEEREN. 
13 Daartoe werd hij ook afvallig tegen den koning Nebukadnezar, die hem beedigd had bij 
God; en verhardde zijn nek, en verstokte zijn hart, dat hij zich niet bekeerde tot den HEERE, 
den God Israëls. 
14 Ook maakten alle oversten der priesteren, en het volk, der overtredingen zeer veel, naar 
alle gruwelen der heidenen; en zij verontreinigden het huis des HEEREN, dat Hij geheiligd 
had te Jeruzalem. 
15 En de HEERE, de God hunner vaderen, zond tot hen, door de hand Zijner boden, vroeg op 
zijnde, om die te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning. 
16 Maar zij spotten met de boden Gods, en verachtten Zijn woorden; zij verleidden 
zichzelven tegen Zijn profeten; totdat de grimmigheid des HEEREN tegen Zijn volk opging, 
dat er geen helen aan was. 
17 Want Hij deed tegen hen opkomen den koning der Chaldeeën, die hun jongelingen met 
het zwaard in het huis huns heiligdoms doodde, en hij verschoonde de jongelingen niet, 
noch de maagden, de ouden noch de stokouden; Hij gaf hen allen in zijn hand. 
18 En alle vaten van het huis Gods, de grote en de kleine, en de schatten van het huis des 
HEEREN, en de schatten des konings en zijner vorsten, dit alles voerde hij naar Babel. 
19 En zij verbrandden het huis Gods, en zij braken den muur van Jeruzalem af, en al de 
paleizen daarvan verbrandden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten derzelve. 
20 En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel, en zij werden hem 
en zijn zonen tot knechten, tot het regeren des koninkrijks van Perzië; 
21 Opdat het woord des HEEREN vervuld wierd, door den mond van Jeremia, totdat het 
land aan zijn sabbatten een welgevallen had; het rustte al de dagen der verwoesting, totdat 
de zeventig jaren vervuld waren. 
22 Maar in het eerste jaar van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht wierd het woord 
des HEEREN, door den mond van Jeremia, verwekte de HEERE den geest van Kores, koning 
van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, 
zeggende: 
23 Zo zegt Kores, koning van Perzië: De HEERE, de God des hemels, heeft mij alle 
koninkrijken der aarde gegeven; en Hij heeft mij bevolen Hem een huis te bouwen te 
Jeruzalem, hetwelk in Juda is; wie is onder ulieden van al Zijn volk? De HEERE, zijn God, zij 
met hem, en hij trekke op. 

 
2e lezing Lukas 12: 35-40 

35 Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. 
36 En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van 
de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. 
37 Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, 
Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen 
dienen. 
38 En zo hij komt in de tweede nacht wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzo, 
zalig zijn dezelve dienstknechten. 
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39 Maar weet dit, dat, indien de heer des huizes geweten had, in welke ure de dief zou 
komen, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. 
40 Gij dan, zijt ook bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen 
komen. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 74: 8, 9, 10 en 11 

8 "Laat", zeiden zij, "laat ons het ganse land, 
Geplunderd, voor onz' overmacht doen zwichten." 
Hun wrede vuist heeft al de Godsgestichten, 
Uw naam ten hoon, verbrijzeld of verbrand. 
 
9 Wij zien aan ons, na al dit ongeval, 
Geen teeknen meer van Uwe gunst gegeven. 
Niet een profeet is ons tot troost gebleven; 
Geen stervling weet, hoe lang dit duren zal. 
 
10 Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet, 
De vijand ons zijn wrede trotsheid tonen; 
Zal hij Uw Naam in eeuwigheid dan honen? 
Neen, 't kan niet zijn ; dat duldt Uw glorie niet. 
 
11 Ach, waarom trekt G' Uw hand dus van ons af, 
Uw rechterhand, die ons ten steun kan strekken? 
Ai, wil haar eens uit Uwen boezem trekken, 
En maak een eind aan Uw gestrenge straf. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 21: 11 en 12 

11 Want tegen U heeft dit geslacht 
Een goddloos kwaad besloten 
En met zijn bondgenoten, 
Een schandelijke daad bedacht, 
Doch al dat listig woen, 
Zal leed noch hinder doen. 
 
12 Want Uw alziend en toornig oog 
Zal hen ten doelwit zetten. 
Gij zult Uw pijlen wetten, 
En doen ze, van Uw stalen boog, 
Tot hun verderf gericht; 
Hun vliegen in 't gezicht. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 21: 13 
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13 Verhoog, o Heer', Uw naam en kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
Door lucht en wolken dringen. 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
Door ons, nog eeuwen lang, 
Geloofd met psalmgezang. 

 
Zegen 


