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Epe, Sionskerk 
30 september 1984 v.m.  
Schriftlezing, Genesis 12: 1-7 | Markus 12: 28-31 | Efeziërs 3: 14-21 | SV | OB 
Tekst Efeziërs 3: 14-21 | 16e zondag na Pinksteren 
 
Orde van dienst: 
 
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 118: 13 en 14 

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. 
 
14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
De Wet des Heeren 
 
Zingen Psalm 81: 12 

12 "Opent uwen mond, 
Eist van Mij vrijmoedig 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
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Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 12: 1-7 

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws 
vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees 
een zegen! 
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten 
des aardrijks gezegend worden. 
4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en 
Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. 
5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij 
verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te 
gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän. 
6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos 
More; en de Kanaänieten waren toen ter tijd in dat land. 
Schilderij van Pieter Lastman: Abraham onderweg naar Kanaän 
7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen 
bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was. 
 

2e lezing Markus 12: 28-31 
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. 
 

3e lezing Efeziërs 3: 14-21 
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 
door Zijn Geest in den inwendigen mens; 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
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20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of 
denken, naar de kracht, die in ons werkt, 
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, 
tot alle eeuwigheid. Amen. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 42: 3, 4 en 5 

3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, 
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! 
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, 
moest Gij dus sterven? 
 
4 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
de heer zich voor de schulden zijner knechten 
aan 't kruis liet hechten. 

 
Verkondiging  
 
Zingen Avondzang:  4 en 7 

4 Houd ons gemoed voor U bereid, 
Opdat het blij Uw komst verbeid', 
Daar 't in een stil vertrouwen leeft, 
Dat Gij ons onze schuld vergeeft. 
 
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 
 
Zingen Psalm 79: 4 en 7 

4 Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven, 
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven. 
Waak op, o God, en wil van verder lijden 
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 
Help ons, barmhartig Heer', 
Uw groten Naam ter eer; 
Uw trouw koom' ons te stade; 
Verzoen de zware schuld, 
Die ons met schrik vervult, 
Bewijs ons eens genade! 
 
7 Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 
En zingen van geslachten tot geslachten; 
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Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinbre krachten. 
 
Zegen 


