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Epe, Sionskerk 
28 januari 1979 n.m. 
Schriftlezing, Romeinen 8: 1-17 | Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 5 | SV | OB 
Getuigenis van de Heilige Geest in onze harten 
 
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 62: 1, 2 en 3 

1 Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot. 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen; 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek; 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. 
Ik zal geen grote wankling vrezen. 
 
2 Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij dan 
Het kwade nog van zulk een man? 
Uw kracht is veel te zwak en teder; 
Haast sterft gij allen door Gods hand. 
Zo stort een ingebogen wand, 
Een aangestoten muur terneder. 
 
3 Zij raadslaan slechts, vervoerd door haat, 
Om hem uit zijnen hogen staat 
Te stoten met bedrog; en zoeken 
Met lust hiertoe een logenvond; 
Zij zeegnen wel met hunnen mond, 
Maar 't goddloos hart doet niets dan vloeken. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 62: 4 

4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
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Stel u gerust, zwijg Gode stil. 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wanklen, noch bezwijken. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing  Romeinen 8: 1-17 

1 Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar 
het vlees wandelen, maar naar den Geest. 
2 Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet 
der zonde en des doods. 
3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft 
God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde 
veroordeeld in het vlees. 
4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, 
maar naar den Geest. 
5 Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn, 
bedenken, dat des Geestes is. 
6 Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en 
vrede; 
7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich 
der wet Gods niet; want het kan ook niet. 
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u 
woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe. 
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de 
geest is leven om der gerechtigheid wil. 
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal 
Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, 
door Zijn Geest, Die in u woont. 
12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. 
13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de 
werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij 
hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, 
Vader! 
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 

 
2e lezing: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 5 

Artikel 5. Het gezag van de Heilige Schrift. 
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Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te 
reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige 
twijfeling al wat daarin begrepen is; en dat niet zozeer omdat ze de Kerk aanneemt en voor 
zodanige houdt; maar inzonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze 
harten dat zij van God zijn; en dewijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelven hebben: 
aangezien de blinden zelven tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, 
geschieden. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 119: 7 en 8 

7 'k Heb andren al de rechten van Uw mond 
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. 
Uit al den schat van 't grote wereldrond 
Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 
Door mij betracht, en andren aangeprezen. 
 
8 Ik zal, o God, bepeinzen Uwe wet, 
In 't onderzoek van Uw bevelen waken; 
Terwijl mijn ziel op Uwe paden let. 
In Uw geboon zal zich mijn geest vermaken, 
En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed, 
Uw heilig woord vergeten, noch verzaken. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 9 

9 Doe bij Uw knecht weldadigheid, o Heer', 
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren, 
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer', 
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren; 
Dat mijne ziel de wondren zie en eer', 
Die in Uw wet alom zich openbaren. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 66: 8 en 10 

8 Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 
Gij, die den Heer' van harte vreest, 
Hoort, wat mij God deed ondervinden, 
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 
'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 
Ik riep den Heer' ootmoedig aan; 
Ik mocht met mond en hart Hem loven, 
Hem, Die alleen mij bij kon staan. 
 
10 God zij altoos op 't hoogst geprezen; 
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Lof zij Gods goedertierenheid, 
Die nimmer mij heeft afgewezen, 
Noch mijn gebed gehoor ontzeid. 

 
Zegen 


