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Epe, Sionskerk 
31 december 1978, Oudejaarsavond 
Schriftlezing, Psalmen 90| 1 Corinthiërs 10: 1-12 | SV | OB 
Tekst 1 Corinthiërs 10: 11 en 12  
Deze dienst kreeg nummer 19 mee een doortelling na de serie van de woestijnreis 
 
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 90: 1 

1 Gij zijt, o Heer', van d' allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren 
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft! 
 

Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 90: 2 

2 Uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, 
Kan door een wenk den mens zijn broosheid leren. 
Uw wenk alleen, al schijnt ons niets te deren, 
Verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren! 
Want in Uw oog zijn duizend jaren, Heer', 
Een enkle dag, een nachtwaak, en niets meer. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Psalmen 90 

1 Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een Toevlucht van 
geslacht tot geslacht. 
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2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van 
eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. 
3 Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder, gij 
mensenkinderen! 
4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is, en als 
een nachtwaak. 
5 Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij gelijk het gras, dat 
verandert; 
6 In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het afgesneden, en 
het verdort. 
7 Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij verschrikt. 
8 Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het licht Uws 
aanschijns. 
9 Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze jaren door als 
een gedachte. 
10 Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij zeer sterk zijn, 
tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk 
afgesneden, en wij vliegen daarheen. 
11 Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt? 
12 Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 
13 Keer weder, HEERE! tot hoe lange? en het berouwe U over Uw knechten. 
14 Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en 
verblijd zijn in al onze dagen. 
15 Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de jaren, in dewelke 
wij het kwaad gezien hebben. 
16 Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over hun kinderen. 
17 En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer 
handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat. 

 
2e lezing: 1 Corinthiërs 10: 1-12 

1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, 
en allen door de zee doorgegaan zijn; 
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee; 
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de 
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 
5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de 
woestijn ter nedergeslagen. 
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad 
zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven 
staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. 
8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op 
een dag drie en twintig duizend. 
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en 
werden van de slangen vernield. 
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden 
vernield van den verderver. 
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11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot 
waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 

 
Zingen Psalm 74: 13, 14, 15 en 16 

13 Gij spleet weleer de Schelfzee door Uw kracht; 
Gij hebt den kop der woest' en felle draken, 
Het vreeslijk heir, dat Isrel dorst genaken, 
ln 't hart der zee, verbroken door Uw macht. 
 
14 Uw sterke hand heeft 's Leviathans woen, 
Betoomd, gestuit; deed Farao bezwijken; 
Waar 't woest gediert' aan duizenden van lijken, 
Op 't dorre strand, zijn rooflust mocht voldoen. 
 
15 Hoe menigmaal hebt G' ons Uw gunst betoogd, 
't Zij G' een fontein deedt uit een rots ontspringen. 
Of op een hoop de waatren samendringen, 
Wanneer de stroom door U werd uitgedroogd. 
 
16 De dag is d' Uw'; ook vormdet Gij den nacht; 
Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen; 
Door U is d' aard' gesteld in juiste palen; 
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 30: 5 en 6 

5 Ik sprak, door mijn geluk misleid: 
"Ik wankel niet in eeuwigheid ". 
Want Gij hadt mijnen berg, o Heer', 
Door Uwe gunst, Uw Naam ter eer, 
Zo vast gezet, alsof gevaren 
En rampen nu verdwenen waren. 
 
6 Maar, toen G' U slechts een ogenblik 
Verbergdet, trof mij vrees en schrik. 
Dies riep ik om Uw heilgenot; 
Ik smeekt' en zeid': "O grote God, 
Wat winst is uit mijn bloed te halen? 
Waartoe zou ik ten grave dalen? 

 
Het noemen van de namen van die ontslapen zijn in dit afgelopen jaar 
 
Zingen Psalm 89: 19 

19 Gedenk, o Heer', hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. 
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur; 
Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? 
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Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? 
Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons, als tevoren, 
Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 10 

10 Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naadren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

 
Zegen 


