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Epe, Sionskerk 
Zondag 27 juli 1981 v.m. 
Schriftlezing, Psalmen 62 | 1 Corinthiërs 5 | 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 92: 1 en 2 

1 Laat ons den rustdag wijden, 
Met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
Dat w' ons in U verblijden. 
't Zij d' uchtendstond, vol zoetheid, 
Ons stelt Uw gunst in 't licht; 
't Zij ons de nacht bericht, 
Van Uwe trouw en goedheid. 
 
2 't Voegt ons met blijde klanken, 
Door 't voorbedachte lied, 
Hem, die het al gebiedt, 
Op harp en luit te danken, 
Gij hebt door Uw vermogen, 
O Heer', mijn hart verheugd; 
Ik zal, verrukt van vreugd, 
Uw grote daan verhogen. 

 
Hoort Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 25: 8 

8 Zie op mij in gunst van boven, 
Wees mij toch genadig, Heer', 
Eenzaam ben ik en verschoven; 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart; 
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Duizend zorgen, duizend doden, 
Kwellen mijn angstvallig hart. 
Voer mij uit mijn angst en noden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e Schriftlezing Psalmen 62 

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun. 
2 Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. 
3 Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks 
wankelen. 
4 Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; 
gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur. 
5 Zij raadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten; zij hebben behagen in 
leugen; met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken zij. Sela. 
6 Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting. 
7 Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen. 
8 In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God. 
9 Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is 
ons een Toevlucht. Sela. 
10 Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen; in de weegschaal 
opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid. 
11 Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij; wordt niet ijdel, als het vermogen 
overvloedig aanwast, en zet er het hart niet op. 
12 God heeft een ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is. 
13 En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn 
werk. 

 
2e Schriftlezing 1 Corinthiërs 5: 1-11 

1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 
overkleed te worden. 
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet 
willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden 
worde. 
5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des Geestes 
gegeven heeft. 
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, 
uitwonen van den Heere; 
7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te 
wonen, en bij den Heere in te wonen. 
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem 
welbehagelijk te zijn. 
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10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 
11 Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn 
Gode openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 
12 Want wij prijzen onszelven u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van roem over 
ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen, die in het aangezicht roemen en niet in het 
hart. 
13 Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het Gode; hetzij dat wij gematigd van zinnen 
zijn, wij zijn het ulieden. 
14 Want de liefde van Christus dringt ons; 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 
En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, 
maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar 
het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is 
voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. 
18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus 
Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. 
19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 
toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van 
Christus wege: laat u met God verzoenen. 
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 82: 1 en 2 

1 In d' achtbre Godsvergaderingen 
Staat God, als Richter der gedingen. 
Hij oordeelt over goed en kwaad, 
In 't midden van der goden raad: 
"Hoe lang zult gij van 't richtsnoer wijken, 
Een onrechtvaardig vonnis strijken, 
En acht slaan op het aangezicht 
Der goddelozen in 't gericht?" 
 
2 Toont aller goden God te vrezen; 
Doet recht aan armen en aan wezen, 
Rechtvaardigt hem, die billijk klaagt, 
Verdrukt of arm uw hulpe vraagt; 
Verlost geringen uit hun lijden, 
En wilt behoeftigen bevrijden, 
Rukt z' uit der goddelozen hand; 
Gerechtigheid verhoogt een land. 
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Preek tekst is vers 11 
Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode 
openbaar geworden; doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. 

 
Zingen Psalm 76: 4 en 5 

4 Gij, vreeslijk zijt Gij in 't gericht; 
Wie zal bestaan voor Uw gezicht? 
Zo ras Uw mond het vonnis streek, 
Uw oordeel van den hemel bleek, 
Toen vreesde d' aarde voor Uw ogen; 
Toen werd ze stil door Uw vermogen. 
 
5 Als God ter hoge vierschaar steeg, 
't Zachtmoedig volk verlossing kreeg; 
Ontzette zich het gans heelal. 
Gewis, der mensen gramschap zal, 
Wanneer z' op 't hevigst is aan 't blaken, 
Uw groten lof nog groter maken. 

 
Dankgebed 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 75: 3 en 4 

3 Tot het dom en dwaas geslacht, 
Zeid' ik: "Wees niet zinneloos." 
Tot de snoden; "Weest niet boos, 
Dat gij hoornen, sterk van kracht, 
Woedende naar boven steekt, 
En met stijven halze spreekt." 
 
4 Geen geval, geen zorg, geen list, 
Oost, noch west, noch zandwoestijn, 
Doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller oppervoogd, 
Deez' vernedert, dien verhoogt. 

 
Zegen 


