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Epe, Sionskerk 
16 juli 1978, 
Schriftlezing, Numeri 11: 16-30| 1 Corinthiërs 12: 1-13 | SV | OB 
 
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 nooit 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 19: 3 

3 God heeft voor 't grote licht, 
De zon, een tent gesticht, 
Van waar z' in 't blinkend kleed, 
En met een blij gelaat, 
Gelijk een bruigom gaat, 
Die uit zijn slaapzaal treedt. 
Z' is vrolijk, als een held, 
Die in 't bestemde veld 
Zijn vuur en vaart doet blijken; 
Zij heeft haar zwaai en spoor 
Den gansen hemel door; 
Niets kan haar gloed ontwijken. 

 
Hoort Gods Gebod en Zijn belofte 
 
Zingen Psalm 19: 4 

4 Des Heeren wet nochtans, 
Verspreidt volmaakter glans, 
Dewijl zij 't hart bekeert, 
't Is Gods getuigenis, 
Dat eeuwig zeker is, 
En slechten wijsheid leert. 
Wat Gods bevel ons zegt, 
Vertoont ons 't heiligst recht, 
En kan geen kwaad gedogen. 
Zijn wil, die 't hart verheugt, 
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Eist zuiverheid en deugd; 
Verlicht de duistre ogen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Numeri 11: 16-30 tekst 26-29 

16 En de HEERE zeide tot Mozes: Verzamel Mij zeventig mannen uit de oudsten van Israël, 
dewelke gij weet, dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn; en gij zult hen 
brengen voor de tent der samenkomst, en zij zullen zich daar bij u stellen. 
17 Zo zal Ik afkomen en met u aldaar spreken; en van den Geest, die op u is, zal Ik 
afzonderen, en op hen leggen; en zij zullen met u den last van dit volk dragen, opdat gij dien 
alleen niet draagt. 
18 En tot het volk zult gij zeggen: Heiligt u tegen morgen, en gij zult vlees eten; want gij hebt 
voor de oren des HEEREN geweend, zeggende: Wie zal ons vlees te eten geven? want het 
ging ons wel in Egypte! Daarom zal de HEERE u vlees geven, en gij zult eten. 
19 Gij zult niet een dag, noch twee dagen eten, noch vijf dagen, noch tien dagen, noch 
twintig dagen; 
20 Tot een gehele maand toe, totdat het uit uw neus uitga, en u tot walging zij; overmits gij 
den HEERE, Die in het midden van u is, verworpen hebt, en hebt voor Zijn aangezicht 
geweend, zeggende: Waarom nu zijn wij uit Egypte getogen? 
21 En Mozes zeide: Zeshonderd duizend te voet is dit volk, in welks midden ik ben; en Gij 
hebt gezegd: Ik zal hun vlees geven, en zij zullen een gehele maand eten! 
22 Zullen dan voor hen schapen en runderen geslacht worden, dat voor hen genoeg zij? 
zullen al de vissen der zee voor hen verzameld worden, dat voor hen genoeg zij? 
23 Doch de HEERE zeide tot Mozes: Zou dan des HEEREN hand verkort zijn? Gij zult nu zien, 
of Mijn woord u wedervaren zal, of niet. 
24 En Mozes ging uit, en sprak de woorden des HEEREN tot het volk; en hij verzamelde 
zeventig mannen uit de oudsten des volks, en stelde hen rondom de tent. 
25 Toen kwam de HEERE af in de wolk, en sprak tot hem, en afzonderende van den Geest, 
die op hem was, legde Hem op de zeventig mannen, die oudsten; en het geschiedde, als de 
Geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. 
26 Maar twee mannen waren in het leger overgebleven; des enen naam was Eldad, en des 
anderen naam Medad; en die Geest rustte op hen (want zij waren onder de 
aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren), en zij profeteerden in het 
leger. 
27 Toen liep een jongen heen, en boodschapte aan Mozes, en zeide: Eldad en Medad 
profeteren in het leger. 
28 En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, 
antwoordde en zeide: Mijn heer Mozes, verbied hun! 
29 Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN 
profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave! 
30 Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. 

 
2e lezing: 1 Corinthiërs 12: 1-13 

1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt. 
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2 Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij 
geleid werdt. 
3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een 
vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen 
Geest. 
4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 
5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 
6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. 
7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 
8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het 
woord der kennis, door denzelfden Geest; 
9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der 
gezondmakingen, door denzelfden Geest. 
10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander 
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der 
talen. 
11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het 
bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 
12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. 
13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij 
Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 82: 1 en 2 

1 In d' achtbre Godsvergaderingen 
Staat God, als Richter der gedingen. 
Hij oordeelt over goed en kwaad, 
In 't midden van der goden raad: 
"Hoe lang zult gij van 't richtsnoer wijken, 
Een onrechtvaardig vonnis strijken, 
En acht slaan op het aangezicht 
Der goddelozen in 't gericht?" 
 
2 Toont aller goden God te vrezen; 
Doet recht aan armen en aan wezen, 
Rechtvaardigt hem, die billijk klaagt, 
Verdrukt of arm uw hulpe vraagt; 
Verlost geringen uit hun lijden, 
En wilt behoeftigen bevrijden, 
Rukt z' uit der goddelozen hand; 
Gerechtigheid verhoogt een land. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 86  
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86 Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboon zijn waarlijk recht, o Heer'; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 99: 3 en 4 

3 Looft met hart en stem, 
Looft de kracht van Hem, 
Die het recht bemint, 
In Zijn rijksbewind. 
't Recht hebt Gij gestaafd. 
't Geen G' aan Jakob gaaft, 
Toond' aan Isrels leden 
Recht en billijkheden. 
 
4 Roemt nu onzen God. 
Knielt op Zijn gebod, 
Voor Zijn voetbank neer. 
Heilig is de Heer', 
Op Zijn hogen troon. 
Amrams grote zoon 
En zijn broeder waren 
Bij zijn priesterscharen. 
 

Zegen 
 


