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Epe, Sionskerk 
18 juli 1982 v.m. 
Schriftlezing, | Psalmen 104 | Johannes 1: 1-14 | SV | OB 
Vierde dienst in een serie vanuit Genesis 
Tekst Genesis 1v 6-8, Het uitspansel 
 
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 19: 1 en 2 

1 Het ruime hemelrond 
Vertelt, met blijden mond, 
Gods eer en heerlijkheid. 
De heldre lucht en 't zwerk, 
Verkondigen Zijn werk, 
En prijzen Zijn beleid, 
Dus kan ons dag bij dag, 
Tot roem van Gods gezag, 
Zijn wonderen verhalen. 
Dus weet ons nacht bij nacht 
Zijn onbegrensde macht. 
En wijsheid af te malen. 
 
2 Hoe goddelijk en schoon, 
Luidt deze hemeltoon! 
Daar is geen spraak, of oord; 
Daar is geen volk bekend; 
Dat, zelfs tot 's werelds end, 
Der heemlen stem niet hoort. 
Hun evenredigheid, 
Heeft zich zo wijd verspreid; 
Hun rede klinkt zo krachtig, 
Dat z' al, wat d' aard' bewoont, 
Het merk eens Scheppers toont, 
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Zo gunstrijk als almachtig. 
 
Gods gebod en Zijn belofte 
 
Zingen Psalm 25: 8 

8 Zie op mij in gunst van boven, 
Wees mij toch genadig, Heer', 
Eenzaam ben ik en verschoven; 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart; 
Duizend zorgen, duizend doden, 
Kwellen mijn angstvallig hart. 
Voer mij uit mijn angst en noden. 

 
Gebed  
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Psalmen 104: 1-13 

1 Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met 
majesteit en heerlijkheid. 
2 Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. 
3 Die Zijn opperzalen zoldert in de wateren, Die van de wolken Zijn wagen maakt, Die op de 
vleugelen des winds wandelt. 
4 Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur. 
5 Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwiglijk 
wankelen. 
6 Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen. 
7 Van Uw schelden vloden zij, zij haastten zich weg voor de stem Uws donders. 
8 De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse, die Gij voor hen gegrond hadt. 
9 Gij hebt een paal gesteld, dien zij niet overgaan zullen; zij zullen de aarde niet weder 
bedekken. 
10 Die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten henen wandelen. 
11 Zij drenken al het gedierte des velds; de woudezels breken er hun dorst mede. 
12 Bij dezelve woont het gevogelte des hemels, een stem gevende van tussen de takken. 
13 Hij drenkt de bergen uit Zijn opperzalen; de aarde wordt verzadigd van de vrucht Uwer 
werken. 

 
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. 
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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; 
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 104: 1 en 2 

1 Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit! 
Wat zijt Gij groot, wat spreidt Uw heerlijkheid, 
Geduchte God, al luisterrijke stralen. 
Zij baart ontzag door al de hemelzalen. 
Het blinkend licht bedekt U als een kleed. 
De hemel, dien G' als een gordijn verbreedt, 
En uitspant voor Uw Goddelijke woning, 
Verbergt voor d' aard' Uw prachtigste vertoning. 
 
2 Gij zoldert in de waatren Uwen troon; 
De wolken, steeds gereed op Uw geboon, 
Op 't hoogst vereerd, dat zij haar Koning dragen, 
Verstrekken U als tot een zegewagen. 
Gij wandelt op de vleuglen van den wind, 
Dien G' als 't heelal aan Uwen dienst verbindt. 
Een geestenheir maakt Gij Uw afgezanten, 
Een vlammend vuur Uw trouwe rijkstrawanten. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 46 

46 De hemel blijft nog met den aardkloot staan, 
Naar Uw bevel; zij alle zijn Uw knechten. 
Ik waar' reeds lang in mijnen druk vergaan, 
Indien ik mij met Uwe wet en rechten, 
Tot mijn vermaak en troost, niet had beraan, 
Om aan Uw trouw alleen mijn hoop te hechten. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 150: 1  

1 Looft God, looft zijn Naam alom; 
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Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des Heeren grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 
Zegen 


