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Epe, Sionskerk 
Wees-zondag, Zondag Exaudi, 7 mei 1978 
Schriftlezing, Exodus 15: 13- 22 | Openbaring van Johannes 12: 1-6 | SV | OB 
 
In een serie van 7 diensten wordt stil gestaan bij de tijd na Pasen. 
Vanuit het Oude Testament. 
Dus het volk Israël na Pasen, na Egypte 
Aan de hand van 7 tekenen. 
Deze derde dienst staat in het teken van "geen water" 
 
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 niet 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 107: 1 en 2 

1 Looft, looft den Heer' gestadig; 
Die Oppermajesteit 
Is gunstrijk, zeer genadig, 
En goed in eeuwigheid. 
Dit zegg' elk, die gered 
Door Hem van slaafse banden, 
In vrijheid is gezet 
Uit 's weerpartijders handen. 
 
2 Die Hij van ver uit d' oorden 
Van 't oost' en 't westen, bracht, 
En van de zee en 't noorden 
Geleidde door Zijn macht; 
Die op een aaklig pad, 
In woeste wildernissen, 
Omzwierven en een stad 
Ter woning moesten missen. 

 
Hoort Gods gebod en Zijn belofte 
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Zingen Psalm 107: 3 
3 Hier raakten zij aan 't kwijnen 
Door dorst en hongersnood; 
Hun ziel leed duizend pijnen 
En angsten van den dood. 
Doch toen zij in 't gebed, 
Tot Isrels Heer' zich wendden; 
Heeft hen Zijn arm gered, 
Uit angsten en ellenden 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
  
1e lezing Exodus 15: 13-22 

13 Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen zachtkens 
door Uw sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid. 
14 De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen; weedom heeft de ingezetenen van 
Palestina bevangen. 
15 Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen; beving zal de machtigen 
der Moabieten bevangen; al de ingezetenen van Kanaän zullen versmelten! 
16 Verschrikking en vrees zal op hen vallen; door de grootheid van Uw arm zullen zij 
verstommen, als een steen, totdat Uw volk, Heere! doorkomt; totdat dit volk doorkomt, dat 
Gij verworven hebt. 
17 Die zult Gij inbrengen, en hen planten op de berg Uwer erfenis, ter plaatse, die Gij, 
o Heere! gemaakt hebt tot Uw woning, het heiligdom, dat Uw handen gesticht hebben, 
o Heere! 
18 De Heere zal in eeuwigheid en gedurig regeren! 
19 Want Faraö’s paard, met zijn wagen, met zijn ruiters, zijn in de zee gekomen, en 
de Heere heeft de wateren der zee over hen doen weerkeren; maar de kinderen Israëls zijn 
op het droge in het midden van de zee gegaan. 
20 En Mirjam, de profetes, Aärons zuster, nam een trommel in haar hand; en al de vrouwen 
gingen uit, haar na, met trommels en met reien. 
21 Toen antwoordde Mirjam hun: Zingt de Heere; want Hij is hoog verheven! Hij heeft het 
paard met zijn ruiter in de zee gestort! 
22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in 
de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 

 
2e lezing Openbaring van Johannes 12: 1-6 

1 En er werd een groot teken gezien in de hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; 
en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 
2 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 
3 En er werd een ander teken gezien in de hemel; en ziet, er was een grote rode draak, 
hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 
4 En zijn staart trok het derde deel der sterren van de hemel, en wierp die op de aarde. En 
de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer 
zij het zou gebaard hebben. 
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5 En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; 
en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 
6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar door God bereid, 
opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

 
Mededelingen 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 106: 8 en 9 

8 Maar zij vergaten 's Heeren werk; 
Zij stelden hunnen God een perk. 
Zij wilden in Hem niet berusten, 
Maar durfden in de wildernis, 
Zijn macht beproeven, door hun lusten, 
En 't hunkren naar Egypte 's dis. 
 
9 Toen heeft Hij hen met vlees gevoed. 
Maar zond hun ziel, bij d' overvloed, 
Een magerheid, die z' uit deed teren. 
Zij dorsten Mozes 't hoog bewind, 
En Aron 't priesterambt des Heeren, 
Benijden, door hun waan verblind. 

 
Preek / Verkondiging tekst is Exodus 15: 22 

22 Hierna deed Mozes de Israëlieten voortreizen van de Schelfzee af; en zij trokken uit tot in 
de woestijn Sur, en zij gingen drie dagen in de woestijn, en vonden geen water. 

 
Zingen Psalm 136: 1 en 6 

1 Looft den Heer', want Hij is goed, 
Looft Hem met een blij gemoed; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 
 
6 D' aard' hief uit der waatren schoot 
Zich omhoog, toen God 't gebood; 
Want Zijn gunst, alom verspreid, 
Zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 68: 5 

5 Uw hoop, Uw kudde woonde daar; 
Uit vrije goedheid waart Gij haar, 
Een vriendelijk beschermer 
En hebt ellendigen dat land, 
Bereid door Uwe sterke hand, 
O Israels Ontfermer. 
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De Heer' gaf rijke juichensstof, 
Om Zijne wondren en Zijn lof 
Met hart en mond, te melden. 
Men zag welhaast een grote schaar 
Met klanken van de blijdste maar, 
Vervullen berg en velden. 

 
Zegen 


