Epe, Sionskerk
28 mei 1978, dienst waarin het Heilig Avondmaal is gevierd.
En de Verkondiging van de avonddienst waarin de Dankzegging en nabetrachting klinkt.
Schriftlezing, Exodus 16: 1-15 | 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 zesde dienst is in het teken van “Manna”
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 89: 6
6 Gij schiept het barre noord' en 't zoele zuiden saam;
Ginds juicht een Thabor, hier een Hermon in Uw Naam.
Gij hebt een arm met macht, Uw hand heeft groot vermogen,
Uw Rechterhand is hoog; Uw troon blijft onbewogen,
Van recht en van gericht zijn vasten steun ontlenen;
En waarheid en gena gaan voor Uw aanschijn henen.
Hoort Gods gebod en Zijn belofte
Zingen Psalm 25: 5 (niet in de opname)
5 Loutre goedheid, liefdekoorden,
Waarheid zijn des Heeren paan
Hun, die Zijn verbond en woorden,
Als hun schatten, gadeslaan,
Wil mij, Uwen Naam ter eer,
Al mijn euveldaan vergeven!
Ik heb tegen U, o Heer',
Zwaar en menigmaal misdreven
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Gebed
Schriftlezing: Exodus 16: 1-15
1 Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de
woestijn Sin, die is tussen Elim en tussen Sinaï, op de vijftiende dag van de tweede maand,
nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren.
2 En de ganse vergadering der kinderen Israëls murmureerde tegen Mozes en tegen Aäron,
in de woestijn.
3 En de kinderen Israëls zeiden tot hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de
hand des Heeren, toen wij bij de vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten!
Want gij hebt ons uitgeleid in deze woestijn, om deze ganse gemeente door de honger te
doden.
4 Toen zeide de Heere tot Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel regenen; en het volk
zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het beproeve, of het in Mijn
wet zal gaan of niet.
5 En het zal geschieden op de zesde dag, dat zij bereiden zullen wat zij ingebracht zullen
hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen.
6 Toen zeiden Mozes en Aäron tot al de kinderen Israëls: Aan de avond, dan zult gij weten,
dat de Heere u uit Egypteland uitgeleid heeft;
7 En morgen, dan zult gij de heerlijkheid des Heeren zien, omdat Hij uw murmureringen
tegen de Heere gehoord heeft; want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert?
8 Voorts zeide Mozes: Als de Heere u aan de avond vlees te eten zal geven, en aan de
morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat de Heere uw murmureringen gehoord
heeft, die gij tegen Hem murmureert; want wat zijn wij? Uw murmureringen zijn niet tegen
ons, maar tegen de Heere.
9 Daarna zeide Mozes tot Aäron: Zeg tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls:
Nadert voor het aangezicht des Heeren, want Hij heeft uw murmureringen gehoord.
10 En het geschiedde, toen Aäron tot de ganse vergadering van de kinderen Israëls sprak, en
zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des Heeren verscheen in de wolk.
11 Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende:
12 Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord; spreek tot hen, zeggende:
Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd
worden; en gij zult weten, dat Ik de Heere uw God ben.
13 En het geschiedde aan de avond, dat er kwakkels opkwamen, en het leger bedekten; en
aan de morgen lag de dauw rondom het leger.
14 Toen nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond
ding, klein als de rijm, op de aarde.
15 Toen de kinderen Israëls het zagen, zo zeiden zij, de een tot de ander: Het is Man, want
zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, dat de Heere u te
eten gegeven heeft.
Inzameling van de gave
Zingen Psalm 145: 5
5 Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid;
Uw koninkrijk is eindloos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht:
Wie nederstort, wordt door U opgericht.
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't Ziet al op U; 't blijft alles op U wachten;
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten;
G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig,
Opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig'.
Verkondiging Exodus 16: 15b
Dit is het brood, dat de Heere u te eten gegeven heeft.
Na Elim, na de 12 fonteinen en 70 palmbomen de woestijn Sin in.
15e dag in de 2e maand na de uittocht
Zingen Psalm 116: 8
8 Nu zal ik voor de weldaan, die 'k genoot,
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen,
Hem onder al Zijn gunstgenoten prijzen.
Hoe kostlijk is in 's Heeren oog hun dood!
U hoort een heel klein gedeelte van het Heilig Avonmaal.
De kwaliteit van het geluid is hierin niet optimaal
Direct daarna hoort u de Verkondiging van de avonddienst
Dankgebed
Zingen Psalm 111: 2 en 3
2 Des Heeren werken zijn zeer groot;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijvrig en bestendig;
Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En Zijn gerechtigheid onendig.
3 Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Zijn wondren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
En Zijnen groten Naam ten prijs,
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig
Zegen
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