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Epe, Sionskerk 
24 oktober 1982 v.m. 
Schriftlezing, | Genesis 2: 1-3 | Johannes 1: 1-14 | Hebreën 4: 1-11 | SV | OB 
Opname valt in een serie vanuit Genesis 
De zevende dag 
 
Orde van dienst: 
 
De opname valt in tijdens de lezing van de 10 woorden 
 
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 38: 1 en 2 

1 Groot en eeuwig Opperwezen, 
Zeer te vrezen, 
Staf mij in Uw gramschap niet; 
Toon mij toch, dat Uw kastijden, 
In mijn lijden, 
Uit geen grimmigheid geschiedt. 
 
2 Want Uw pijlen doen mij dragen 
Bittre plagen; 
Zij doorgrieven vlees en been; 
'k Voel Uw hand in d' ongelukken, 
Die mij drukken, 
Neergedaald op al mijn leen. 

 
Gods gebod en Zijn belofte in de 10 Woorden 
 
Zingen Psalm 38: 3 

3 Door Uw gramschap, fel ontstoken, 
Is verbroken 
Al mijn vlees en lichaamskracht. 
Rust, noch vrede wordt gevonden, 
Om mijn zonden, 
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In mijn beendren, dag of nacht. 
 

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

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. 
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. 

 
3e lezing Hebreën 4: 1-11 

1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten 
zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 
2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking 
deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het 
gehoord hebben. 
3 Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan 
gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de 
grondlegging der wereld af al volbracht waren. 
4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den 
zevenden dag van al Zijn werken gerust. 
5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 
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6 Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie 
eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, 
7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen 
tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten 
niet. 
8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een 
anderen dag. 
9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. 
10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de 
Zijne. 
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde 
voorbeeld der ongelovigheid valle. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 95: 5, 6 en 7 

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. 
 
6 'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 
Een langen tijd verdriet gehad, 
Ja, veertig jaar hun hoon verdragen, 
En zei: "Dit volk dat steeds Mij sart, 
Heeft een verdwaasd en dwalend hart; 
't Schept in Mijn wegen geen behagen." 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 92: 1 en 2 

1 Laat ons den rustdag wijden, 
Met psalmen tot Gods eer. 
't Is goed, o Opperheer, 
Dat w' ons in U verblijden. 
't Zij d' uchtendstond, vol zoetheid, 
Ons stelt Uw gunst in 't licht; 
't Zij ons de nacht bericht, 
Van Uwe trouw en goedheid. 
 
2 't Voegt ons met blijde klanken, 
Door 't voorbedachte lied, 
Hem, die het al gebiedt, 
Op harp en luit te danken, 
Gij hebt door Uw vermogen, 
O Heer', mijn hart verheugd; 
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Ik zal, verrukt van vreugd, 
Uw grote daan verhogen. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 122: 3 

3 Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broedren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u, 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. 
Om 's Heeren huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 

 
Zegen 


