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Epe, Grote Kerk 
27 mei 1979 op een zondagavond 
Schriftlezing, Psalmen 2 | Openbaring 5: 1-7 | Mattheüs 28: 18-20 | SV | OB 
Belijdenis dienst van 13 lidmaten 
Tekst: Mattheüs 28: 18-20 
 
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 72: 3 en 4 

3 Zij zullen U eerbiedig vrezen, 
Zolang er zon of maan 
Bij 't nageslacht ten licht zal wezen, 
En op- en ondergaan. 
Hij zal gelijk zijn aan den regen, 
Die daalt op 't late gras; 
Aan droppels, die met milden zegen 
Besproeien 't veldgewas. 
 
4 't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
Daar twist en wrok verdwijnt, 
Zal alles door den vrede bloeien, 
Totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
Zover men volkren kent; 
Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
Tot aan des aardrijks end. 

 
Samenvatting van God’s gebod 
 
Zingen Psalm 25: 3 

3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer', waarop ik biddend pleit: 
Milde handen, vriendlijk' ogen, 
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Zijn bij U van eeuwigheid, 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in gena, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Psalmen 2 

1 Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? 
2 De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den 
HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: 
3 Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. 
4 Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten. 
5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 
6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. 
7 Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden 
heb Ik U gegenereerd. 
8 Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw 
bezitting. 
9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een 
pottenbakkersvat. 
10 Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde! 
11 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. 
12 Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar 
een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen. 

 
2e lezing: Openbaring van Johannes 5: 1-7 

1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van 
binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen. 
2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te 
openen, en zijn zegelen open te breken? 
3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, 
noch hetzelve in zien. 
4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te 
lezen, noch hetzelve in te zien. 
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van 
Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen 
open te breken. 
6 En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden 
van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven 
ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. 
7 En Het kwam, en heeft het boek genomen uit de rechter hand Desgenen, Die op den troon 
zat. 

 
3e lezing tevens tekst Mattheüs 28: 18-20 
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18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. 
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 119: 22, 23 en 24 

22 Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer 
Van mijnen mond; ik hoop op Uwe rechten, 
Waarin Gij trouw gezorgd hebt voor Uw eer! 
Dan houd ik steeds, o God, met al Uw knechten, 
Uw heilge wet; dan zal ik meer en meer 
Daar eeuwig en altoos het hart aan hechten. 
 
23 Dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, 
Omdat mijn ziel gezocht heeft Uw bevelen; 
Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, 
Hoezeer mij Uw getuigenissen strelen; 
Dan zal ik mij niet schamen, noch Uw daan 
Uit slaafs ontzag of dwaze vrees verhelen. 
 
24 'k Zal Uw geboon, die ik oprecht bemin, 
Mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten; 
Ik reken die mijn allergrootst gewin; 
Ik grijp er naar, en zal er heil uit wachten; 
Ik heb ze lief en zal met hart en zin, 
Al 't geen Gij ooit hebt ingezet, betrachten. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 89: 8 

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Aanneming van de Lidmaten 
 
Zingen Psalm 121: 1 

1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den Heer' alleen, 
Die hemel, zee en aarde, 
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Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 121: 2, 3 en 4 

2 Hij is al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De Heer' zal u bewaken. 
 
3 Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
Zal, daar zij u bedekt 
En u ter schaduw strekt, 
De maan bij nacht, de zon bij dag, 
In koud' en gloed vermindren, 
Opdat zij u niet hindren. 
 
4 De Heer' zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'. 
De Heer', 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 118: 6 en 7 

6 Zij hadden mij omringd als bijen, 
Maar zijn als doornenvuur vergaan. 
'k Mocht hen in 's Heeren kracht bestrijen, 
In 's Heeren Naam hen gans verslaan. 
Gij hadt m', o vijand, hard gestoten, 
Tot vallens toe mij onderdrukt. 
De Heer' bewaart Zijn gunstgenoten; 
De Heer' heeft Zelf mij uitgerukt. 
 
7 De Heer' is mij tot hulp en sterkte: 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij was het, die mijn heil bewerkte, 
Dies loof ik Hem mijn leven lang. 
Men hoort der vromen tent weergalmen 
Van hulp en heil, ons aangebracht; 
Daar zingt men blij, met dankbre psalmen: 
"Gods rechterhand doet grote kracht." 

 
Zegen 


