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Epe, Sionskerk 
27 juni 1982 v.m. 
Schriftlezing, | Genesis 1: 1-2:3 | Johannes 1: 1-14 | SV | OB 
Begin met een serie vanuit Genesis. 
Vandaag: In den beginne schiep God de hemel en de aarde 
 
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, 2 en 3 

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

 
Gods gebod en Zijn belofte in de 10 Woorden 
 
Zingen Psalm 95: 4 
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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; 
Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 
Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 1: 1-2:3 

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods 
zweefde op de wateren. 
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 
4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en 
tussen de duisternis. 
5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. 
6 En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren; en dat make scheiding 
tussen wateren en wateren! 
7 En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het 
uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. 
8 En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen 
geweest, de tweede dag. 
9 En God zeide: Dat de wateren van onder den hemel in een plaats vergaderd worden, en 
dat het droge gezien worde! En het was alzo. 
10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeën; en 
God zag, dat het goed was. 
11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, kruid zaadzaaiende, vruchtbaar 
geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was 
alzo. 
12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en 
vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed 
was. 
13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. 
14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken 
tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot 
dagen en jaren! 
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En 
het was alzo. 
16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat 
kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren. 
17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. 
18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht 
en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. 
19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag. 
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20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende 
zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels! 
21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren 
overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. 
En God zag, dat het goed was. 
22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren 
in de zeeën; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde! 
23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag. 
24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en 
wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. 
25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al 
het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij 
heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het 
vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 
27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en 
vrouw schiep Hij ze. 
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt! 
29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse 
aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze! 
30 Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het 
kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al het groene kruid tot 
spijze gegeven. En het was alzo. 
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond 
geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. 
 
1 Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir. 
2 Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij 
gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. 
3 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven 
gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken. 

 
2e lezing Johannes 1: 1-14 

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 
2 Dit was in den beginne bij God. 
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat 
gemaakt is. 
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem 
geloven zouden. 
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet 
gekend. 
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11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar 
uit God geboren zijn. 
14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van 
genade en waarheid. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 33: 5, 6 en 7 

5 Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 
Dan 't hoog bevel van 's Heeren mond: 
Zijn Goddlijk' almacht spreekt, en 't is er, 
Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 
Schoon de heidnen samen, 
List op list beramen; 
God verbreekt hun raad. 
Schoon de mogendheden 
Snood, ontwerpen smeden, 
Hij belacht haar haat. 
 
6 Maar d' altoos wijze raad des Heeren, 
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren, 
't Blijft van geslachte tot geslacht! 
Zalig moet men noemen, 
Die hun Maker roemen 
Als hun Heer' en God. 
't Volk, door Hem tevoren 
Gunstig uitverkoren 
Tot Zijn erv' en lot. 
 
7 De grote Schepper aller dingen 
Ziet, uit het ongenaakbaar licht, 
Het gans gedrag der stervelingen: 
Niets is bedekt voor Zijn gezicht. 
Uit Zijn vaste woning, 
Daar Hij heerst als Koning, 
Daar Zijn lof, Zijn eer, 
Klinkt door al de bogen, 
Zien Zijn Goddlijk' ogen 
Op al 't mensdom neer. 

 
Verkondiging 
 
Zingen 115: 8 en 9 
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8 D' algoede God, die, door Zijn grote kracht, 
Den hemel schiep, deez' aard' heeft voortgebracht, 
Beschenkt u met Zijn zegen. 
De hemel is Zijn eigendom, Zijn troon; 
Maar 't mensdom heeft de vruchtbaar' aard', ter woon 
Van onzen God verkregen. 
 
9 In 't stille graf zingt niemand 's Heeren lof. 
Het zielloos lijf, gedompeld in het stof, 
Kan Hem geen glorie geven; 
Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid 
Des Heeren lof, Zijn roem en majesteit. 
Looft God, de bron van 't leven! 

 
Dankgebed 
 
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. 

 
Zegen 


