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Epe, Sionskerk 
7 december 1986 v.m. 2e advent-zondag  
Schriftlezingen: Joël 2: 28-32 | Lukas 1: 67-79 | Lukas 21: 25-28 | SV | OB 
 
 
De kwaliteit van het geluid houd vooral van kant A van het bandje te wensen over maar de 
verkondiging is goed te horen.  
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
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 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 108: 1 en 2 

1 Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid; 
'k Zal zingen voor den Opperheer, 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op, dat niets uw klanken stuit'. 
'k Zal in den dageraad ontwaken 
En met gezang mijn God genaken. 
 
2 Ik zal, o Heer', Uw wonderdaan, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heemlen uitgebreid. 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen 

 
Hoort nu Gods gebod en Zijn belofte 
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Zingen Psalm 119: 87 
87 Kom mij te hulp; mijn ziel, die U verbeidt, 
Heeft Uw bevel met lust en liefd' ontvangen; 
Ik haak, o Heer', naar 't heil, mij toegezeid; 
Bestier in gunst naar Uwe wet mijn gangen; 
Al mijn vermaak stel ik, met rijp beleid, 
In Uw gebod; dat is mijn hoogst verlangen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Joël 2: 28-32 

28 En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen 
en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen 
zullen gezichten zien; 
29 Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest 
uitgieten. 
30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en 
rookpilaren. 
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en 
vreselijke dag des HEEREN komt. 
32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden 
worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE 
gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. 

 
2e lezing Lukas 1: 67-79 

67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: 
68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg 
gebracht Zijn volke; 
69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; 
70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der 
wereld geweest zijn; 
71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; 
72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig 
verbond; 
73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. 
74 Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. 
75 In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. 
76 En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor 
het aangezicht des Heeren heengaan, om Zijn wegen te bereiden; 
77 Om Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, 
78 door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht 
heeft de Opgang uit de hoogte; 
79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om 
onze voeten te richten op den weg des vredes. 

 
3e lezing is de tekst Lukas 21: 25-28 
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25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid 
der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; 
26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het 
aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 
27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en 
heerlijkheid. 
28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden 
opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. 

 
Inzameling van de gave 
 
Zingen Lofzang Zacharia: 3, 4 en 5 

3 Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd, 
Wanneer die blijde heildag rees, 
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd, 
Hem dienen zouden zonder vrees, 
Naar 't heilig recht, in ware deugd. 
O dierbaar Kind, o stof van vreugd, 
Geschenk van 't Alvermogen, 
Elk noem' U Gods profeet en geev' U eer; 
Gij treedt voor 't aanschijn van den Heer', 
En baant Zijn weg door leven en door leer. 
 
4 Dus wordt des Heeren volk geleid, 
Door 't licht, dat nu ontstoken is, 
Tot kennis van de zaligheid, 
In hunne schuldvergiffenis; 
Die nooit in schoner glans verscheen, 
Dan nu, door Gods barmhartigheen, 
Die, met ons lot bewogen, 
Om ons van zond' en ongeval t' ontslaan, 
Een ster in Jakob op doet gaan, 
De zon des heils doet aan de kimmen staan. 
 
5 Voor elk, die in het duister dwaalt, 
Verstrekt deez' zon een helder licht. 
Dat hem in schauw des doods bestraalt, 
Op 't vredepad zijn voeten richt. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 102: 7 en 8 

7 Gij zult opstaan, ons beschermen, 
Over Sion U ontfermen, 
Want de tijd, Uw stad voorspeld, 
Aan haar leed ten perk gesteld, 
Die zo lang gewenste dagen 
Van Uw gunstrijk welbehagen, 
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Zijn, o God, in 't eind geboren. 
Gij, Gij zult haar klacht verhoren. 
 
8 Reeds verlangen Uwe knechten 
Hare stenen op te rechten. 
Elk heeft deernis met haar gruis; 
Elk toont ijver voor Gods huis. 
Albestierend Opperwezen, 
Dan zal 't heidendom U vrezen; 
Al de vorsten neergebogen 
Doen dan huld' aan Uw vermogen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 98: 3 en 4 

3 Doet bij uw harp de psalmen horen; 
Uw juichstem geev' den Heere dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 
Trompetten en bazuingeklank. 
Dat 's Heeren huis van vreugde druise 
Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, 
De ganse wereld geev' Hem eer. 
 
4 Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupplen voor des Heeren oog. 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 

 
Zegen 


