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Epe, Sionskerk 
Zondag 10 april 1979 n.m.  
Schriftlezing, 1 Johannes 5: 1-13 | NGB Artikel 8 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp is 
in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet laat varen 
De werken van Zijn 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 17: 1 en 2 

1. 't Behaag' U, HEER, naar mijn gebed, 
Geschrei en goede zaak te horen; 
'k Vermoei met geen bedrog Uw oren; 
Dat heeft mijn lippen niet besmet. 
Vergun mij dan mijn klacht t' ontvouwen; 
Laat voor Uw heilig aangezicht, 
Mijn recht gesteld zijn in het licht; 
Uw oog de billijkheid aanschouwen. 
 
2. Gij toetstet mij bij dag en nacht; 
Gij vondt mij trouw, in vreugd' of smarte; 
De mond sprak steeds de taal van 't harte; 
Door beiden is hun plicht betracht. 
Wat ook de zondaar aan moog' vangen, 
Ik heb voor zijn afschuw'lijk pad 
Een haat, een afkeer opgevat; 
Ik gruw van zijn verkeerde gangen. 

 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
 
Zingen Psalm 21: 13 

Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
Door lucht en wolken dringen; 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
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Door ons, nog eeuwen lang, 
Geloofd met psalmgezang 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e Schriftlezing, 1 Johannes 5: 1-13 

1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en 
Zijn geboden bewaren. 
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. 
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de 
wereld overwint, namelijk ons geloof. 
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 
6 Deze is het, Die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus; niet door het 
water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, Die getuigt, dat de 
Geest de waarheid is. 
7 Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en 
deze Drie zijn Een. 
8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie 
zijn tot een. 
9 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want 
dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. 
10 Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, 
heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God 
getuigd heeft van Zijn Zoon. 
11 En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en 
ditzelve leven is in Zijn Zoon. 
12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het 
leven niet. 
13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij 
weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God. 

 
2e lezing is de Nederlandse Geloofsbelijdenis 

Artikel 8. De Heilige Drieëenheid. 
Volgens deze waarheid en dit Woord Gods, zo geloven wij in een enigen God; Die een enig 
Wezen is, in Hetwelk zijn drie Personen, in der daad en waarheid en van eeuwigheid 
onderscheiden naar Hun onmededeelbare eigenschappen: namelijk de Vader, en de Zoon, 
en de Heilige Geest.  
De Vader is de Oorzaak, Oorsprong en het Begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke; 
de Zoon is het Woord, de Wijsheid en het Beeld des Vaders; de Heilige Geest de eeuwige 
Kracht en Mogendheid, uitgaande van den Vader en den Zoon.  
Alzo nochtans, dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is; aangezien de 
Heilige Schrift ons leert dat de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, elk Zijn 
zelfstandigheid heeft, onderscheiden door Hun eigenschappen; doch alzo, dat deze drie 
Personen maar een enig God zijn.  
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Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon, en dat de Zoon niet is de Vader, dat 
ook insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader, noch de Zoon.  
Intussen, deze Personen, zó onderscheiden, zijn niet gedeeld, noch ook ondereen 
vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, 
maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder Zijn Zoon, noch zonder Zijn Heiligen Geest 
geweest; want Zij zijn alle Drie van gelijke eeuwigheid in één zelfde Wezen. Daar is noch 
eerste, noch laatste; want Zij zijn alle Drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en 
barmhartigheid. 

 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 4: 1 en 2 

1. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, 
O God, die mijne rechtzaak redt! 
Gij hebt in angst mij hulp beschoren, 
En mij doen gaan in ruime sporen; 
Betoon genâ; hoor mijn gebed. 
Wat moogt gij, mannen, toch beginnen? 
Zal steeds tot schande zijn mijn eer? 
Zult gij dan d' ijdelheid beminnen; 
En, t' enemaal beroofd van zinnen, 
De leugen zoeken, keer op keer? 
 
2. Herinnert u, gij roekelozen, 
Dat zich de HEER een gunstgenoot 
Heeft afgezonderd en verkozen. 
Hij doet mij nooit van schaamte blozen, 
Die, als ik riep, mij bijstand bood. 
Zijt gij beroerd, ontsteld, verlegen, 
Zo zondigt niet; verzaakt uw wil; 
Spreekt in uw hart; herdenkt uw wegen, 
Op 't eenzaam bedde neergezegen; 
En weest in all' ontmoeting stil. 

 
Preek 
 
Zingen Avondzang vers 7 

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; 
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; 
O Geest, zend Uwen troost ons neer; 
Drieenig God, U zij al d' eer. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 72: 10 en 11 

10. Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
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't Gezegend heidendom, 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheen; 
De Heer', in Israel geprezen, 
Doet wondren, Hij alleen. 
 
11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

 
Zegen 


