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Epe, Sionskerk 
30 juli 1978, Woestijnreis 14 met tekst Numeri 16: 48 
Schriftlezing, Numeri 16: 41- 50| Judas 1: 11-25 | 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 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 118: 1 en 2 

1 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 
2 
Laat Arons huis Gods goedheid loven, 
En zeggen: "Roemt Gods majesteit! 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
Laat die God vrezen, Hem nu loven, 
En zeggen; "Roemt Gods majesteit! 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 

 
Hoort Gods gebod en gelofte 
 
Zingen Psalm 76: 4 

4 Gij, vreeslijk zijt Gij in 't gericht; 
Wie zal bestaan voor Uw gezicht? 
Zo ras Uw mond het vonnis streek, 
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Uw oordeel van den hemel bleek, 
Toen vreesde d' aarde voor Uw ogen; 
Toen werd ze stil door Uw vermogen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Numeri 16: 41-50 

41 Maar des anderen daags murmureerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen 
Mozes en tegen Aäron, zeggende: Gijlieden hebt des HEEREN volk gedood! 
42 En het geschiedde, als de vergadering zich verzamelde tegen Mozes en Aäron, en zich 
wendde naar de tent der samenkomst, ziet, zo bedekte haar die wolk; en de heerlijkheid 
des HEEREN verscheen. 
43 Mozes nu en Aäron kwamen tot voor de tent der samenkomst. 
44 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
45 Maak u op uit het midden van deze vergadering, en Ik zal hen verteren, als in een 
ogenblik! Toen vielen zij op hun aangezichten. 
46 En Mozes zeide tot Aäron: Neem het wierookvat, en doe vuur daarin van het altaar, en 
leg reukwerk daarop, haastelijk gaande tot de vergadering, doe over hen verzoening; want 
een grote toorn is van voor het aangezicht des HEEREN uitgegaan, de plaag heeft 
aangevangen. 
47 En Aäron nam het, gelijk als Mozes gesproken had, en liep in het midden der gemeente, 
en ziet, de plaag had aangevangen onder het volk; en hij leide reukwerk daarin, en deed 
verzoening over het volk. 
48 En hij stond tussen de doden en tussen de levenden; alzo werd de plaag opgehouden. 
49 Die nu aan die plaag gestorven zijn, waren veertien duizend en zevenhonderd, behalve 
die gestorven waren om de zaak van Korach. 
50 En Aäron keerde weder tot Mozes aan de deur van de tent der samenkomst; en de plaag 
was opgehouden. 

 
2e lezing: Judas 1: 11-25 

11 Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van 
Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. 
12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij 
zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; 
zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en 
ontworteld; 
13 Wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende; dwalende sterren, denwelken 
de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. 
14 En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de 
Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; 
15 Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al 
hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde 
woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. 
16 Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; 
en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om 
des voordeels wil. 
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17 Maar geliefden, gedenkt gij der woorden, die voorzegd zijn van de apostelen van onzen 
Heere Jezus Christus; 
18 Dat zij u gezegd hebben, dat er in den laatsten tijd spotters zullen zijn, die naar hun 
goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. 
19 Dezen zijn het, die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, den Geest niet hebbende. 
20 Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen 
Geest; 
21 Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere 
Jezus Christus ten eeuwigen leven. 
22 En ontfermt u wel eniger, onderscheid makende; 
23 Maar behoudt anderen door vreze, en grijpt ze uit het vuur; en haat ook den rok, die van 
het vlees bevlekt is. 
24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn 
heerlijkheid, in vreugde, 
25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, 
beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 106: 4, 9 en 10 

4 Wij hebben God op 't hoogst misdaan; 
Wij zijn van 't heilspoor afgegaan. 
Ja, wij en onze vaadren tevens, 
Verzuimend' alle trouw en plicht, 
Vergramden God, den God des levens, 
Die zoveel wondren had verricht. 
 
9 Toen heeft Hij hen met vlees gevoed. 
Maar zond hun ziel, bij d' overvloed, 
Een magerheid, die z' uit deed teren. 
Zij dorsten Mozes 't hoog bewind, 
En Aron 't priesterambt des Heeren, 
Benijden, door hun waan verblind. 
 
10 Maar 't aardrijk opende zijn mond, 
Waarmee 't Abirams volk verslond, 
En Dathans snode vloekverwanten. 
Een vuurgloed stak de tenten aan 
Van 't goddloos rot, aan alle kanten, 
En deed het door de vlam vergaan. 

 
Verkondiging Korach Datan en Aburam 
 
Zingen Psalm 85: 2 

2 Heeft dan, o Heer', Uw gramschap nimmer end? 
Zal z' eindlijk niet eens worden afgewend; 
Of zal Uw toorn ook op ons nakroost woen? 
Zult G' uit den dood ons niet herleven doen, 
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Opdat Uw volk zich weer in U verblij'. 
Dat toch, o Heer', Uw goedheid ons bevrij'. 
Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand, 
Uit vrije gunst, het zuchtend vaderland. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 16 en 17 

16 Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
Heft psalmen op naar 't hemelhof 
Van ouds Zijn troon en woning; 
Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
En heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onzen God en Heer'; 
Hij heeft in Israel Zijn eer 
En hoogheid willen tonen. 
Erkent dien God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
En boven wolken wonen. 
 
17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 
 

Zegen 


