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Epe, Sionskerk 
6 oktober 1985, Israël-zondag 1985 
Schriftlezingen: Deuteronomium 6: 4-9 | Deuteronomium 11: 13-21 | Numeri 15: 37-41 | Markus 
12: 28-34 | SV | OB 
Tekst Deuteronomium 6: 4-9  
 
De opname is gedaan met een cassetterecorder in de ruimte van de kerk. Hierdoor is het 
stemgeluid moeilijk te verstaan, te beluisteren.  
Het bijzondere van de dienst deed mij toch een poging wagen de dienst niet ‘verloren’ te laten 
gaan. 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm 147: 10 

10 Hij gaf aan Jakob Zijne wetten, 
Deed Isrel op Zijn woorden letten. 
Hij leerde z' in Zijn wegen wandlen. 
Zo wou Hij met geen volken handlen: 
Die moesten Zijn getuigenissen 
En Zijn verbondsgeheimen missen. 
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 
Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen 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 
van Christus Jezus de Here 
Door Zijn Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 149: 1 en 2 

1 Looft, looft den Heer', dien onbedwongen, 
Een nieuw gezang zij toegezongen, 
In 't midden Zijner gunstelingen, 
Die Hem ter ere zingen. 
Dat Israel, met blijden klank, 
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Zijn milden Schepper loov' en dank'; 
Dat Sions kroost, met lofgejuich, 
Zich voor zijn Koning buig'. 
 
2 Laat d' ijverige tempelreien 
Op fluiten 's Hoogsten Naam verbreien; 
Hun psalmgezangen vrolijk paren, 
Met trommelen en snaren; 
Nu God met lust Zijn ogen slaat 
Op Jakobs uitverkoren zaad; 
Zachtmoedigen Zijn gunst betoont, 
En hen met heil bekroont. 

 
Gebed eindigend met woorden uit Psalm 25 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Deuteronomium 6: 4-9 

4 Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! 
5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en 
met al uw vermogen. 
6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. 
7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij 
op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 
8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen 
zijn tussen uw ogen. 
9 En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven. 
 

Zingen Psalm 133: 1 
1 Ai, ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen 
Van 't zelfde huis, als broeders samen wonen, 
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd; 
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd, 
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt. 
 

2e lezing Deuteronomium 11: 13-21 
13 En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden 
gebiede, om den HEERE, uw God, lief te hebben, en Hem te dienen, met uw ganse hart en 
met uw ganse ziel; 
14 Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat 
gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt. 
15 En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden. 
16 Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden 
dient, en u voor die buigt; 
17 Dat de toorn des HEEREN tegen ulieden ontsteke, en Hij den hemel toesluite, dat er geen 
regen zij, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het goede land, 
dat u de HEERE geeft. 
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18 Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel, en bindt ze tot een teken op uw 
hand, dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen; 
19 En leert die uw kinderen, sprekende daarvan, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg 
gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat; 
20 En schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten; 
21 Opdat uw dagen, en de dagen uwer kinderen, in het land, dat de HEERE uw vaderen 
gezworen heeft hun te geven, vermenigvuldigen, gelijk de dagen des hemels op de aarde. 
 

Zingen Psalm 133: 2 
2 Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, 
Als d' olie, die, van Arons hoofd gedropen, 
Zijn baard en klederzoom doortrekt; 
Z' is als de dauw, die Hermons kruin bedekt, 
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit, 
En op zijn bergen nedervloeit. 

 
3e lezing Numeri 15: 37-41 

37 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 
38 Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: Dat zij zich snoertjes maken aan de 
hoeken hunner klederen, bij hun geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een 
hemelsblauwen draad zetten. 
39 En hij zal ulieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet, en aan al de geboden des 
HEEREN gedenkt, en die doet; en gij zult naar uw hart, en naar uw ogen niet sporen, die gij 
zijt nahoererende; 
40 Opdat gij gedenkt en doet al Mijn geboden, en uw God heilig zijt. 
41 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb, om u tot een God te zijn; 
Ik ben de HEERE, uw God! 

 
Zingen Psalm 133: 3 

3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer' den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 
4e lezing Markus 12: 28-34 

28 En een der Schriftgeleerden horende, dat zij te zamen in woorden waren, en wetende, 
dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem, en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod 
van alle? 
29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze 
God, is een enig Heere. 
30 En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit 
geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. 
31 En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen 
ander gebod, groter dan deze. 
32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd, dat 
er een enig God is, en er is geen ander dan Hij; 
33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit geheel het verstand, en uit geheel de 
ziel, en uit geheel de kracht; en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de 
brandofferen en de slachtofferen. 
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34 En Jezus ziende, dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet verre 
van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen. 

 
Zingen Psalm 74: 18 en 19 

18 Geef 't wild gediert', dat niets in 't woen ontziet, 
De ziele van Uw tortelduif niet over; 
Laat, grote God, om een gehaten rover, 
Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet. 
 
19 Beschouw, herdenk Uw vastgestaafd verbond; 
Laat dat Uw hart tot ons in liefd' ontvonken; 
Het land is vol van duistre moordspelonken, 
Vanwaar 't geweld ons grieft met wond op wond. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 119: 20 

20 Weer van mij af de smaadheid, die ik vrees; 
Uw rechten, Heer', zijn goed en vrij van vlekken, 
Waarom ik die gestaag als heilig prees. 
Zie al mijn lust tot Uw bevel zich strekken; 
Och, dat er kracht en leven in mij reez'! 
Wil die door Uw gerechtigheid verwekken. 

 
Geloofsbelijdenis met de woorden van 1 Corinthiërs 8: 5 en 6 

5 Want hoewel er ook zijn, die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de 
aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), 
6 Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot 
Hem; en maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem. 

 
Zingen Gezang 4: 2 

2 Een licht, zo groot, zo schoon, 
Gedaald van 's hemels troon, 
Straalt volk bij volk in d' ogen; 
Terwijl 't het blind gezicht 
Van 't heidendom verlicht, 
En Isrel zal verhogen. 

 
Dankgebed met woorden van Psalm 8 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 118: 12 en 13 (helaas wat weggevallen) 

12 Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och Heer', geef thans Uw zegeningen; 
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Och Heer', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
13 Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's Heeren Naam; 
Wij zeegnen u uit 's Heeren woning; 
Wij zegenen u al te zaam. 
De Heer' is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar. 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar. 

 
Zegen 


