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Epe, Sionskerk 
15 juni 1986 v.m.  
Schriftlezingen: Genesis 12: 1-9 | Mattheüs 5: 1-12 | Hebreën 11: 13-16 | SV | OB 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam des Heren 
Die hemel en aarde geschapen 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 
van Christus Jezus Zijn zoon 
Door de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 113: 1 en 2 

1 Gij 's Heeren knechten, looft den Heer'; 
Looft Zijnen Naam, verbreidt Zijn eer; 
De Naam des Heeren zij geprezen! 
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid; 
Men loov' 't aanbiddlijk Opperwezen. 
 
2 Van waar de zon in 't oosten straalt, 
Tot waar z' in 't westen nederdaalt, 
Zij 's Heeren Name lof gegeven. 
De Heer' is boven 't heidendom; 
Zijn heerlijkheid, bekend alom, 
Is boven zon en maan verheven. 

 
De Wet des Heeren 
 
Zingen Psalm 119: 49 

49 Hoe lief heb ik Uw wet! Het is mijn doel, 
Den gansen dag haar ijvrig te betrachten. 
Hoe listig ook mijn snode vijand woel', 
'k Heb wijzer geest en edeler gedachten 
Door Uw geboon, wier kracht ik staag gevoel, 
Die 'k eeuwig zal met heilgen eerbied achten. 
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Gebed 
 
Schriftlezingen:  
 
1e lezing Genesis 12: 1-9 

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws 
vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 
2 En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees 
een zegen! 
3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten 
des aardrijks gezegend worden. 
4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en 
Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging. 
5 En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij 
verworven hadden, en de zielen, die zij verkregen hadden in Haran; en zij togen uit, om te 
gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän. 
6 En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos 
More; en de Kanaänieten waren toen ter tijd in dat land. 
7 Zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide: Aan uw zaad zal Ik dit land geven. Toen 
bouwde hij aldaar een altaar den HEERE, Die hem verschenen was. 
8 En hij brak op van daar naar het gebergte, tegen het oosten van Beth-el, en hij sloeg zijn 
tent op, zijnde Beth-el tegen het westen, en Ai tegen het oosten; en hij bouwde daar den 
HEERE een altaar, en riep den Naam des HEEREN aan. 
9 Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. 

 
2e lezing Mattheüs 5: 1-12 

1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, 
kwamen Zijn discipelen tot Hem. 
2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 
3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 
5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. 
6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd 
worden. 
7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. 
8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 
9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. 
10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk 
der hemelen. 
11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u 
spreken, om Mijnentwil. 
12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij 
vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. 

 
3e lezing Hebreën 11: 13-16 

13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar 
hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten 
en vreemdelingen op de aarde waren. 
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14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken. 
15 En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij 
zouden tijd gehad hebben, om weder te keren; 
16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich 
God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 74: 18, 19 en 20 

18 Geef 't wild gediert', dat niets in 't woen ontziet, 
De ziele van Uw tortelduif niet over; 
Laat, grote God, om een gehaten rover, 
Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet. 
 
19 Beschouw, herdenk Uw vastgestaafd verbond; 
Laat dat Uw hart tot ons in liefd' ontvonken; 
Het land is vol van duistre moordspelonken, 
Vanwaar 't geweld ons grieft met wond op wond. 
 
20 Dat elk verdrukt' Uw bijstand eens erlang'; 
Laat, laat Uw volk niet schaamrood wederkeren; 
Maar wil van hen ellend' en nooddruft weren, 
Opdat z' Uw naam verheffen in gezang . 

 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 105: 5 en 6 

5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, 
Tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
6 Al wat Hij Izak heeft gezworen, 
Heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren', 
Aan Jakob, tot een wet gesteld, 
Van al 't beloofde heil verzeld, 
En aan gans Isrel toegezeid 
Tot Zijn verbond in eeuwigheid. 

 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 98: 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 ? 
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Grootmachtig zijt G' ,o Heer', ja eindloos in vermogen, 
Uw onverbreekbre trouw omringt U voor elks ogen. 

 
Zegen 


