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Epe, Sionskerk Uitzending via de wereldomroep 
10 oktober 1984 
Schriftlezing, Exodus 20: 1 -21 | Lukas 12: 4 en 5| SV | OB 
Tekst Lukas 12: 4 en 5 
 
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 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
van Jezus Christus Zijn zoon 
Door Zijn Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 68: 10 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 

Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Exodus 20: 1-21 

1 Toen sprak God al deze woorden, zeggende: 
2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. 
3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 
4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den 
hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de 
aarde is. 
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5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een 
ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het 
vierde lid dergenen, die Mij haten; 
6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden 
onderhouden. 
7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet 
onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt. 
8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. 
9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 
10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, 
gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw 
vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; 
11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat 
daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en 
heiligde denzelven. 
12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de 
HEERE uw God geeft. 
13 Gij zult niet doodslaan. 
14 Gij zult niet echtbreken. 
15 Gij zult niet stelen. 
16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 
17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 
dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten 
is. 
18 En al het volk zag de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin, en den 
rokenden berg; toen het volk zulks zag, weken zij af, en stonden van verre; 
19 En zij zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet 
spreke, opdat wij niet sterven! 
20 En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen, opdat Hij u verzocht, en 
opdat Zijn vreze voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. 
21 En het volk stond van verre; maar Mozes naderde tot de donkerheid, alwaar God was. 

 
Zingen Psalm 130: 2 

2 Zo Gij in 't recht wilt treden, 
O Heer', en gadeslaan 
Onz' ongerechtigheden; 
Ach, wie zou dan bestaan? 
Maar neen, daar is vergeving 
Altijd bij U geweest; 
Dies wordt Gij, Heer', met beving, 
Recht kinderlijk gevreesd. 

 
2e lezing Lukas 12: 4 en 5 

4 En Ik zeg u, Mijn vrienden: Vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en daarna 
niet meer kunnen doen. 
5 Maar Ik zal u tonen, Wien gij vrezen zult: vreest Dien, Die, nadat Hij gedood heeft, ook 
macht heeft in de hel te werpen; ja, Ik zeg u, vreest Dien! 
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Zingen Psalm 43: 3 en 4 
3 Zend Heer', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
4 Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 118: 3 

3 Ik werd benauwd van alle zijden, 
En riep den Heer' ootmoedig aan. 
De Heer' verhoorde mij in 't lijden, 
En deed mij in de ruimte gaan. 
De Heer' is bij mij; 'k zal niet vrezen; 
De Heer' zal mij getrouw behoen. 
Daar God mijn schild en hulp wil wezen, 
Wat zal een nietig mens mij doen? 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 105: 1 en 2 

1 Looft, looft, verheugd den Heer' der Heren; 
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren. 
Doet Zijne glorierije daan 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wondren dag aan dag. 
 
2 Juicht elk om strijd met blijde galmen; 
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen! 
Beroemt u in Zijn heilgen Naam; 
Dat die Hem zoeken, nu te zaam 
Hun hart verenen tot Zijn eer, 
En zich verblijden in den Heer'! 

 
Zegen 


