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Epe, Sionskerk 
3 december 1978, 1e adventzondag 
Schriftlezing, Jesaja 11: 1-9| Mattheüs 1: 1-6a | SV | OB 
 
 
De opname is niet optimaal in de geluidskwaliteit en omvat de dienst t/m de eerste 25 minuten 
van de verkondiging. 
 
Doch omdat deze dienst onderdeel is van een serie, meen ik er goed aan te doen deze toch te 
plaatsen t.b.v. de lijn goed mogelijk te kunnen volgen. 
 
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 liet 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 24: 4 en 5 

4 Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog! 
Opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig, Opperheer. 
't Is God, geweldig in het strijden. 
 
5 Verhoogt, o poorten, nu den boog! 
Rijst, eeuwge deuren, rijst omhoog! 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 
 

De Wet des Heeren 
 
Zingen Psalm 70: 3 

3 Ik ben nooddruftig, arm en naakt; 
O God, mijn Helper uit ellenden. 
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Haast U tot mij ; wil bijstand zenden; 
Uw komst is 't, die mijn heil volmaakt. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Jesaja 11: 1-9 

1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn 
wortels zal Vrucht voortbrengen. 
2 En op Hem zal de Geest des Heeren rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de 
Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des Heeren. 
3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet 
richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen. 
4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met 
rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond, en met 
de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden. 
5 Want gerechtigheid zal de gordel van Zijn lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel 
van Zijn lendenen zijn. 
6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok neerliggen; en het 
kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. 
7 De koe en de berin zullen tezamen weiden, hun jongen zullen tezamen neerliggen, en de 
leeuw zal stro eten, gelijk de os. 
8 En een zuigeling zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal 
zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. 
9 Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de 
aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. 

 
2e lezing: Mattheüs 1: 1-6a 

Het boek van het geslacht van JEZUS CHRISTUS, de Zoon van David, de zoon van Abraham. 
2 Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders; 
3 En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram; 
4 En Aram gewon Aminádab, en Aminádab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon; 
5 En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai; 
6 En Jessai gewon David, de koning;  

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 132: 7, 8 en 9. 

7 Tot staving van de waarheid, deed 
De Heer', die van geen wanklen weet, 
Aan David enen duren eed: 
"Ik zal", dus sprak Hij, "uwen Zoon 
Eens zetten op uw glorietroon." 
 
8 "Houdt uw geslacht Mijn heilverbond, 
En 't vast getuignis van Mijn mond, 
Dat Ik hun leer ten allen stond; 
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Dan is hun 't rijksbestuur bereid, 
Op uwen troon, in eeuwigheid!" 
 
9 Want Sion is van God begeerd, 
't Wordt met Zijn woning hoog vereerd; 
"Hier", sprak Hij, die het al beheert, 
"Hier zal Ik wonen naar Mijn lust; 
Hier is in eeuwigheid Mijn rust." 

 
Verkondiging de eerste 25 minuten 
 
Zingen Psalm 
 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 
 
Zegen 
 


