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Epe, Sionskerk 
25 mei 1980 | 1e Pinksterdag 
Schriftlezing, | Handelingen der Apostelen 2: 1-20 | SV | OB 
Tekst: Handelingen der Apostelen 2: 1-4 | Viering van het Heilig Avondmaal 
 
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  
 
De Wet des Heeren, Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 89: 4 

4 God is op 't hoogst geducht in Zijner heilgen raad' 
En vreeslijk boven 't heir, dat om Zijn rijkstroon staat. 
Wie is als Gij, o Heer', o God der legerscharen, 
Wie is aan U gelijk? Wie kan U evenaren ? 
Grootmachtig zijt G' ,o Heer', ja eindloos in vermogen, 
Uw onverbreekbre trouw omringt U voor elks ogen. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Handelingen der Apostelen 2: 2-21 

2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, 
gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. 
3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van 
hen. 
4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere 
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 
5 En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volke 
dergenen, die onder den hemel zijn. 
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6 En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen, en werd beroerd, want een 
iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 
7 En zij ontzetten zich allen, en verwonderden zich, zeggende tot elkander: Ziet, zijn niet alle 
dezen, die daar spreken, Galileërs? 
8 En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? 
9 Parthers, en Meders, en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea, en 
Cappadocië, Pontus en Azië. 
10 En Frygië, en Pamfylië, Egypte, en de delen van Libye, hetwelk bij Cyrene ligt, en 
uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten; 
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. 
12 En zij ontzetten zich allen, en werden twijfelmoedig, zeggende, de een tegen den ander: 
Wat wil toch dit zijn? 
13 En anderen, spottende, zeiden: Zij zijn vol zoeten wijns. 
14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse 
mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw 
oren ingaan. 
15 Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de 
dag. 
16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joël: 
17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten 
zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 
18 En ook op Mijn dienstknechten, en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten, en zij zullen profeteren. 
19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde beneden, bloed 
en vuur, en rookdamp. 
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en 
doorluchtige dag des Heeren komt. 
21 En het zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal 
worden. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 116: 6, 7, 8 en 9 

6 Ik heb geloofd, dies spak ik tot Gods eer. 
'k Was zeer bedrukt; ik liet in haast mijn lippen, 
Door drift vervoerd, deez' harde taal ontglippen: 
"Bij mensen is noch trouw, noch waarheid meer." 
 
7 Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan, 
Dien trouwen Heer' voor Zijn gena vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn Naam vermelden. 
En roepen Hem met blijd' erkentnis aan. 
 
8 Nu zal ik voor de weldaan, die 'k genoot, 
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen, 
Hem onder al Zijn gunstgenoten prijzen. 
Hoe kostlijk is in 's Heeren oog hun dood! 
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9 Och Heer', ik ben, o ja, ik ben Uw knecht, 
Uw dienstmaagds zoon; Gij slaaktet mijne banden. 
Dies doe ik U gewillig offeranden 
Van lof en dank, U plechtig toegezegd. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 119: 80 

80 Ai, zie, o Heer', dat ik Uw wet bemin; 
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten. 
Uw Goddlijk woord is waarheid van 't begin; 
Uw recht heeft nooit verandering te wachten; 
Dies houd ik dat met een verblijden zin; 
Leer door Uw Geest mij dat gestaag betrachten. 

 
Lezing van het 2e gedeelte van het Avondmaalsformulier 
 
Zingen Psalm 32: 3 en 4 

3 'k Bekend', o Heer', aan U oprecht mijn zonden, 
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. 
Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
In vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
4 Gij zijt mij, Heer', ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 
G' omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar 't recht doen handlen, 
En wijzen u den weg, dien gij zult wandlen. 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 

 
Nodiging 
 
Aan tafel 
 
Zingen Psalm 119: 81 

81 Toen vorsten mij vervolgden zonder reen, 
Vreesd' ik Uw woord, met die Uw heil beminden. 
Ik ben verblijd om Uw goedgunstigheen, 
Die meer en meer mij aan Uw dienst verbinden; 
'k Vind groter vreugd in Uw beloft' alleen, 
Dan hij, die ooit een groten buit mocht vinden. 
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Dankgebed 

 
Zingen Psalm 118: 12 

12 Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft. 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och Heer', geef thans Uw zegeningen; 
Och Heer', geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 

 
Zegen 


