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Epe, Sionskerk 
2 november 1980 
Schriftlezing, | Genesis 32: 22-32 | Romeinen 6: 1-11 | SV | OB 
Tekst: Genesis 32: 22-32 
 
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 46: 1 en 2 

1 God is een toevlucht voor de Zijnen, 
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 
In zielsbenauwdheid, in gevaar; 
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken, 
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne stee, 
Verzet wierd in het hart der zee. 
 
2 Laat vrij het schuimend zeenat bruisen; 
D' ontroerde waatren hevig ruisen; 
De golven mogen, door haar woen, 
Het berggevaarte daavren doen: 
De stad, het heiligdom, de woning, 
Van God, den allerhoogsten Koning, 
Wordt in haar muren, t' allen tijd; 
Door beekjes der rivier verblijd. 

 
De Wet des Heeren, Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 109: 13 

13 Uw gunst is groot, zij is bestendig. 
Verlos mij dan, ik ben ellendig, 
Nooddruftig, 'k voel mijn kracht verbroken, 
Mijn hart met wond op wond doorstoken. 
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Ik ga gelijk de schaduw heen, 
Wanneer de zon snelt naar beneen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 32: 22-32 

22 En hij stond op in dienzelfden nacht, en hij nam zijn twee vrouwen, en zijn twee 
dienstmaagden, en zijn elf kinderen, en hij toog over het veer van de Jabbok. 
23 En hij nam ze, en deed hen over die beek trekken; en hij deed overtrekken hetgeen hij 
had. 
24 Doch Jakob bleef alleen over; en een man worstelde met hem, totdat de dageraad 
opging. 
25 En toen Hij zag, dat Hij hem niet overmocht, roerde Hij het gewricht zijner heup aan, 
zodat het gewricht van Jakobs heup verwrongen werd, als Hij met hem worstelde. 
26 En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet 
laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent. 
27 En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. 
28 Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u 
vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht. 
29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, 
dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. 
30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël: Want, zeide hij ik heb God gezien van 
aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. 
31 En de zon rees hem op, als hij door Pniël gegaan was; en hij was hinkende aan zijn heup. 
32 Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht der heup is, 
tot op dezen dag, omdat Hij het gewricht van Jakobs heup aangeroerd had, aan de verrukte 
zenuw. 

 
2e lezing Romeinen 6: 1-11 

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder 
worde? 
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt 
zijn? 
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus 
uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des 
levens wandelen zouden. 
5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; 
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te 
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. 
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. 
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen 
leven; 
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst 
niet meer over Hem. 
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10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat 
leeft Hij Gode. 
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode 
levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 109: 14, 15, 16 en 17 

14 Gelijk een sprinkhaan, omgedreven, 
Berg ik nu hier, dan daar, mijn leven. 
Mijn knieen weigren mij te schragen; 
En 't afgematte lijf te dragen. 
Mijn vlees is mager, uitgeteerd, 
Zodat het alle vet ontbeert. 
 
15 Al ben ik met die smart beladen, 
Nog gaan zij voort met mij te smaden, 
Met mij, al schimpende te groeten. 
Zij schudden 't hoofd, die mij ontmoeten. 
O Heer', help mij, die U verbeidt, 
Naar Uwe goedertierenheid. 
 
16 Opdat zij weten en belijden, 
Dat Uwe hand mij wil bevrijden, 
Dat Gij, o Heer', mijn recht doet gelden. 
Laat hen dan vloeken, lastren, schelden. 
Maar zegen Gij mij, o mijn God; 
Gij zijt mijn erfdeel en mijn lot. 
 
17 Beschaam hun raadslag t' allen tijde; 
Maar dat het heil Uw knecht verblijde! 
Dat schande mijnen vijand dekke, 
Dat schaamte hem ten kleed verstrekke, 
Dat zij hem tot een mantel dien', 
Waarmee wij hem omhangen zien. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 42: 4 en 5  

4 'k Denk aan U, o God, in 't klagen, 
Uit de landstreek der Jordaan. 
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 
'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 
Daar 't gedruis der waatren groeit, 
Daar Uw golven, daar Uw baren 
Mijn benauwde ziel vervaren. 
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5 Maar de Heer' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 89: 3 

3 De hemel looft, o Heer', Uw wondren dag en nacht, 
Uw waarheid wordt op aard' de glorie toegebracht; 
Daar Uw geheiligd volk van Uwe trouw mag zingen; 
Want wie is U gelijk bij al de hemellingen? 
En, welke vorsten ooit het aardrijk moog' bevatten, 
Wie hunner is, o Heer', met U gelijk te schatten? 

 
Zegen 


