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Epe, Sionskerk 
27 augustus 1978, Woestijnreis 16 met tekst Numeri 21: 8 
Schriftlezing, Numeri 21: 4-9| Johannes 3: 11-16 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Eerste gedeelte is haast onhoorbaar. 
 
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 89: 9 

9 Gij hebt weleer van hem, dien Gij geheiligd hadt, 
Gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat: 
"Ik heb bij enen held voor Isrel hulp beschoren, 
Hem uit het volk verhoogd; hem had Ik uitverkoren; 
'k Heb David, Mijnen knecht, Mijn gunsteling gevonden 
En hem met heilge zalf aan Mij en 't rijk verbonden." 

 
Hoort Gods gebod en gelofte 
 
Zingen Psalm 25: 9 

9 Sla op mijn ellenden d' ogen, 
Zie mijn moeite, mijn verdriet; 
Neem mijn zonden, uit meedogen. 
Gunstig weg, gedenk die niet, 
Zie mijn haters, daar 't getal 
Vast vermeert van die mij vloeken, 
En die rusteloos mijn val, 
Heet en wrevelmoedig zoeken. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Numeri 21: 4-9 
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4 Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der Schelfzee, dat zij om het land der 
Edomieten heentogen; doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg. 
5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken 
uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen 
water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. 
6 Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel 
volks van Israël. 
7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen 
den HEERE en tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons 
wegneme. Toen bad Mozes voor het volk. 
8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal 
geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 
9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als 
een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend. 

 
2e lezing: Johannes 3: 11-16 

11 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien 
hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan. 
12 Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, 
indien Ik ulieden de hemelse zou zeggen? 
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel nedergekomen is, 
namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is. 
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden; 
15 Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 9: 8, 9 en 10 

8 Hij zelf zal aan het wereldrond, 
Het recht doen horen uit Zijn mond, 
De volken voor Zijn vierschaar stellen, 
En daar 't rechtmatig vonnis vellen. 
 
9 De Heer' zal zijn een hoog vertrek, 
Voor wie getrapt wordt op den nek. 
Een hoog vertrek in drukkend lijden; 
Een toevlucht in benauwde tijden. 
 
10 Hij, die Uw Naam in waarheid kent, 
Zal, Heer', op U in zijn ellend', 
Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten, 
Hen, die gelovig tot U vluchten. 

 
Verkondiging, Numeri 21: 8 
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8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal 
geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 

 
Zingen Psalm 119: 69 

69 Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, Heer'; 
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten; 
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten; 
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer 
En 't heilig recht van Uw getuignis zetten. 

 
Avondmaal-formulier 
 
Zingen Psalm 32: 2 en 3 

2 Toen 'k zweeg en U mijn ongerechtigheden, 
Weerhouden door de vrees, niet heb beleden, 
Verouderden mijn beendren door geklag, 
In mijn gebrul en angst den gansen dag. 
Want, Heer', Uw hand die mij bezocht met plagen, 
Deed dag en nacht mij zware smarten dragen. 
Mijn levenssap droogd' uit van uur tot uur, 
Gelijk het land door zomerzonnevuur. 
 
3 'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden, 
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 

Vervolg Avondmaal-formulier 
Avondmaal 

 
Bij het Avondmaal uit Psalm 84 

5 O God, die ons ten schilde zijt, 
En ons voor alle ramp bevrijdt, 
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. 
Een dag is in Uw huis mij meer, 
Dan duizend, waar ik U ontbeer; 
'k Waar' liever in mijn Bondsgods woning 
Een dorpelwachter, dan gewend 
Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent. 

 
6 Want God, de Heer', zo goed, zo mild, 
Is 't allen tijd een zon en schild. 
Hij zal genaad' en ere geven; 
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Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, Heer', die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 
 

Vervolg formulier 
 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 89: 10 

10 "Mijn hand zal, hoe 't ook ga, hem sterken dag en nacht; 
Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht; 
De vijand zal hem nooit door wreevle handelingen, 
Door list, of hels bedrog in uiterst' engten dringen; 
Den booswicht zal 't geweld nooit tegen hem gelukken, 
Noch in- noch uitlands vorst zijn zetel onderdrukken." 

 
Zegen 


