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Epe, Sionskerk 
10 oktober 1982 v.m. 
Schriftlezingen: | Genesis 1: 24-31 | Johannes 1: 1-14 | SV  
Tekst: Genesis 1: 24-31 aangaande de zesde dag 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom 
 
Stil gebed 
 
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 Jezus Christus de Here 
door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 8: 1, 2 en 3 ? 

1 Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen; 
Hoe wordt Uw Naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit, 
Hebt boven lucht en heemlen uitgebreid. 
 
2 Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden, 
Uit kindren, ja, uit zuigelingen monden; 
Zo breekt Uw hand des vijands boos geweld, 
Daar Gij zijn haat en wraakzucht ,palen stelt. 
 
3 Sla ik naar 't ruim der heldre hemelbogen, 
Dat heerlijk werk van Uwe vingren, d' ogen; 
Zie ik bedaard den glans der zilvren maan, 
En 't sterrenheir, door U geschapen, aan. 
 

God’s gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 119: 18 

Doe mij op 't pad van Uw geboden treên; 
Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen; 
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Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. 
Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen, 
O HEER, naar Uw getuigenis alleen; 
Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Genesis 1: 24-31 

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. 

 
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. 
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; 
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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. 

 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Psalm 8: 4, 5, 6 en 7 

4 Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teerste liefde schenkt! 
 
5 Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden 
Het englenheir een rang en plaats bekleden. 
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond, 
En hem met eer en heerlijkheid gekroond. 
 
6 Gij geeft hem, wijd en zijd in alle landen, 
De heerschappij der werken Uwer handen. 
Ja, zet en aard en zee voor 's mensen Zoon, 
Door Uw gezag, ter voetbank van zijn troon. 
 
7 Waar schapen zijn, of ossen in de weiden, 
Waar enig vee op bergen zij of heiden, 
Waar 't wild gediert' ook zwerv' in woud en veld, 
Gij hebt het al in zijne macht gesteld. 
 

Verkondiging  
 
Zingen Psalm 8: 8 en 9 

8 Wat vooglen door den ruimen luchtkring zweven, 
Wat vissen er in stroom en beken leven; 
En wat de paan doorwandelt van de zee; 
Zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. 
 
9 Heer', onze Heer, grootmachtig Opperwezen, 
Hoe billijk wordt Uw grote Naam geprezen! 
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, 
Die grote naam door 't ganse wereldrond! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Psalm 89: 8 

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
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Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Zegen 


