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Epe, Sionskerk 
4 juni 1978, 
Schriftlezing, Exodus 17: 1-6 | Johannes 7: 37-43 | 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 zevende dienst is in het teken van “Is de Here in ons midden of niet? Massa en Meriba” 
 
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 95: 1 en 2 

1 Komt, laat ons samen Isrels Heer', 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten. 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht, 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
2 De Heer' is groot, een heerlijk God, 
Een Koning, die het zaligst lot, 
Ver boven alle goon, kan schenken. 
Het diepst van 's aardrijks ingewand, 
Het hoogst gebergt' is in Zijn hand; 
't Is al gehoorzaam op Zijn wenken. 

 
Hoort Gods gebod en Zijn belofte 
 
Zingen Psalm 95: 3 

3 Zijn is de zee; z' is door Zijn kracht, 
Met al het droge voortgebracht; 
't Moet alles naar Zijn wetten horen. 
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Komt, buigen w' ons dan biddend neer; 
Komt, laat ons knielen voor den Heer', 
Die ons gemaakt heeft en verkoren. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Exodus 17: 1-6 

1 Daarna trok de ganse vergadering van de kinderen Israëls, naar hun dagreizen, uit de 
woestijn Sin, op het bevel des Heeren, en zij legerden zich te Rafidîm. Daar nu was geen 
water voor het volk om te drinken. 
2 Toen twistte het volk met Mozes, en zeide: Geeft gij ons water, dat wij 
drinken! Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? 
3 Toen nu het volk aldaar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes, en het 
zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij, en mijn kinderen, 
en mijn vee, van dorst deed sterven? 
4 Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er ontbreekt niet veel 
aan, of zij zullen mij stenigen. 
5 Toen zeide de Heere tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht van het volk, en neem met u 
uit de oudsten van Israël; en neem uw staf in uw hand, waarmee gij de rivier sloegt, en ga 
heen. 
6 Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en gij zult op de 
rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de 
ogen van de oudsten van Israël. 

 
2e lezing: Johannes 7: 37-43 

37 En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo 
iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 
38 Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik 
vloeien. 
39 (En dit zeide Hij van de Geest, Die ontvangen zouden, die in Hem geloven; want 
de Heilige Geest was nog niet, aangezien Jezus nog niet verheerlijkt was.) 
40 Velen dan uit de schare, deze rede horende, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet. 
41 Anderen zeiden: Deze is de Christus. En anderen zeiden: Zal dan de Christus uit Galiléa 
komen? 
42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komen zal uit het zaad van David, en van het vlek 
Bethlehem, waar David was? 
43 Er werd dan tweedracht onder de schare, om Zijnentwil. 

 
Inzameling van de gave 
 
Zingen Psalm 95: 4 en 5 

4 Want Hij is onze God, en wij 
Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 
De schapen, die Zijn hand wil weiden. 
Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 
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Verhardt u niet, maar laat u leiden. 
 
5 Verhardt u niet; neemt Zijn gena 
Ootmoedig aan". "Laat Meriba, 
Laat Massa u ten afschrik wezen; 
Waar 'k door uw vaders ben verzocht, 
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht, 
Hen niet bewoog, om Mij te vrezen. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 105: 22 en 23 

22 Zij werden daaglijks begenadigd, 
Met manna, hemels brood, verzadigd. 
Gods hand bracht, in dat dorre oord, 
Rivieren uit een steenrots voort. 
Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht, 
Aan Abraham, had toegezegd. 
 
23 Dus toog 't verkoren volk des Heeren 
Al juichend uit, op Gods begeren. 
Het land der heidnen van rondom, 
Schonk Hij hun tot een eigendom. 
Der volken arbeid werd geheel 
Aan Israel ten erflijk deel 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 19: 7 

7 Weerhoud, o Heer', Uw knecht, 
Dat hij zijn hart niet hecht, 
Aan dwaze hovaardij, 
Heerst die in mij niet meer, 
Dan leef ik tot Uw eer, 
Van grote zonden vrij, 
Laat U mijn tong en mond, 
En 's harten diepsten grond, 
Toch welbehaaglijk wezen! 
O Heer', die mij verblijdt, 
Mijn rots en losser zijt, 
Dan heb ik niets te vrezen! 

 
Zegen 


