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Epe, Sionskerk 
10 december 1978, 2e adventzondag 
Schriftlezing, 2 Samuël 7: 1-17| Mattheüs 1: 6b-11 | SV | OB 
Tweede van drie diensten serie geslachtregister. 
 
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 68: 8 

8 Dat Bazans hemelhoge berg 
Met al zijn heuvlen Sion terg', 
En wane t' overtreffen; 
Wat springt gij, bergen, trots omhoog? 
Wat wilt g' u, in der volkren oog, 
Bij Sions berg verheffen? 
God Zelf heeft dezen berg begeerd 
Ter woning, om, aldaar geeerd, 
Zijn heerlijkheid te tonen. 
De Heer', die hem verkozen heeft, 
Die trouwe houdt en eeuwig leeft, 
Zal hier ook eeuwig wonen. 

 
De Wet des Heeren Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 86: 1 

1 Neig, o Heer', Uw gunstig' oren, 
Om mij in mijn angst te horen. 
'k Ben ellendig, diep in nood, 
Gans van heul en hulp ontbloot; 
Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig, 
En ik ben Uw gunst deelachtig. 
O mijn God, die mij aanschouwt, 
Red Uw knecht, die U vertrouwt. 
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Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing 2 Samuël 7: 1-17 

1 En het geschiedde, toen de koning in zijn huis zat, en de Heere hem rust gegeven had van 
al zijn vijanden rondom, 
2 Zo zeide de koning tot de profeet Nathan: Zie toch, ik woon in een cederen huis, en de ark 
Gods woont in het midden der gordijnen. 
3 En Nathan zeide tot de koning: Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. 
4 Maar het gebeurde in dezelfde nacht, dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, 
zeggende: 
5 Ga, en zeg tot Mijn knecht, tot David: Zo zegt de Heere: Zoudt gij Mij een huis bouwen tot 
Mijn woning? 
6 Want Ik heb in geen huis gewoond, van die dag af, dat Ik de kinderen Israëls uit Egypte 
opvoerde, tot op deze dag; maar Ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. 
7 Overal, waar Ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb Ik wel een woord 
gesproken met een van de stammen Israëls, die Ik bevolen heb Mijn volk Israël te weiden, 
zeggende: Waarom bouwt gij Mij niet een cederen huis? 
8 Nu dan, alzo zult gij tot Mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de Heere der heerscharen: 
Ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt 
zijn over Mijn volk, over Israël. 
9 En Ik ben met u geweest, overal, waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw 
aangezicht uitgeroeid; en Ik heb u een grote naam gemaakt, als de naam der groten, die op 
de aarde zijn. 
10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn 
plaats wone, en niet meer heen en weer gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid 
zullen hem niet meer verdrukken, zoals in het eerst. 
11 En van die dag af, dat Ik geboden heb richters te wezen over Mijn volk Israël. Doch u heb 
Ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen, dat de Heere u een 
huis maken zal. 
12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal Ik 
uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal zijn koninkrijk 
bevestigen. 
13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot 
in eeuwigheid. 
14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn tot een zoon; die, als hij misdoet, zo zal Ik 
hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. 
15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die weggenomen heb van 
Saul, die Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 
16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; 
uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 
17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. 

 
2e lezing: Mattheüs 1: 6b-11 

6 En Jessai gewon David, de koning; en David, de koning, gewon Sálomon bij haar, die Uria’s 
vrouw was geweest; 
7 En Sálomon gewon Róboam, en Róboam gewon Abía, en Abía gewon Asa; 
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8 En Asa gewon Jósafat, en Jósafat gewon Joram, en Joram gewon Ozías; 
9 En Ozías gewon Jóatham, en Jóatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekías; 
10 En Ezekías gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josías; 
11 En Josías gewon Jechónias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische wegvoering. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 80: 1 en 2 

1 Neem Isrels Herder, neem ter oren; 
Die Jozefs kroost, door U verkoren, 
Als schapen gunstig hebt geleid; 
Die enen troon van heiligheid 
U tussen Cherubs hebt gesticht; 
Verschijn weer blinkend met Uw licht. 
 
2 Die glans straal' Efraim in d' ogen; 
Toon Benjamin Uw groot vermogen; 
Verlos Manasse tot Uw eer. 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend' aangezicht. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 8: 1 en 2 

1 Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen; 
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit, 
Hebt boven lucht en heemlen uitgebreid. 
 
2 Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden, 
Uit kindren, ja, uit zuigelingen monden; 
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld, 
Daar Gij zijn haat en wraakzucht ,palen stelt. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 118: 9 

9 De Heer' wou mij wel hard kastijden, 
Maar stortte mij niet in den dood; 
Verzachtte vaderlijk mijn lijden, 
En redde mij uit allen nood. 
Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden, 
De poorten der gerechtigheid; 
Door deze zal ik binnen treden, 
En loven 's Heeren majesteit. 

 
Zegen 


