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Epe, Sionskerk 
25 november 1979 n.m.  
Dankzegging voor de viering van het Heilig Avondmaal 
Schriftlezing, | Efeziërs 5: 22-33 | Hooglied 1: 7-17 | SV | OB 
Tekst Hooglied 13-17 
 
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 103: 6 

6 Zo hoog Zijn troon moog' boven d' aarde wezen, 
Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen, 
De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan. 
Zo ver het west verwijderd is van 't oosten, 
Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten, 
Van ons de schuld en zonden weggedaan. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 108: 7 

7 O God, die 's lands benauwdheid ziet, 
Red toch Uw volk uit zijn verdriet; 
Want 's mensen heil is ijdelheid; 
Maar als Gods almacht ons geleidt, 
Dan doen w' in Hem de kloekste daan, 
Zodat wij duizenden verslaan; 
Want allen, die ons wederstreven, 
Zal Hij vertreden en doen sneven! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Efeziërs 5: 22- 
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22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en 
Hij is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad 
heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 
heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen 
lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 
29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, 
gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. 
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij 
twee zullen tot een vlees wezen. 
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als 
zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze. 

 
2e lezing: Hooglied 1: 7-17 

7 Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den 
middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen? 
8 Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen 
der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen. 
9 Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao. 
10 Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. 
11 Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes. 
12 Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk. 
13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. 
14 Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi. 
15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen. 
16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede. 
17 De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 26: 9,10,11 en 12 

9 Wanneer G' Uw arm verheft, 
Den snoden zondaar treft; 
Wees Gij dan, Heer', mijn toeverlaat. 
Doe mij met hem niet sneven; 
O neen, behoed mijn leven, 
Als Gij den man des bloeds verslaat. 
 
10 Doe mij niet mee vergaan 
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Met hen, die U weerstaan; 
Wier hart steeds schandlijk misdrijf kweekt; 
Die trouw en plicht verachten, 
En 't recht om goud verkrachten, 
Als d' onschuld om bescherming smeekt. 
 
11 Maar ik, ik ben oprecht; 
Verlos dan Uwen knecht, 
Van 't ongeval, dat hem genaakt, 
Wil mij in gunst gedenken, 
Mij Uw genade schenken. 
Zo wordt door U mijn heil volmaakt. 
 
12 Nu stap ik rustig aan; 
'k Betreed een effen baan: 
Mijn God verhoort nu mijn gebed, 
'k Zal Hem, met blijde klanken, 
In Zijn vergaadring danken, 
Wanneer Zijn gunst mij heeft gered. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 85: 4 

4 Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog, 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de Heer' ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven bien. 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 99: 7 en 8 

7 Gij, met hen begaan, 
Hebt hun wens voldaan; 
Heer', die naar Uw woord, 
Hun gebed verhoort, 
Gij, Gij waart hun lot, 
Hun vergevend God; 
Schoon z' ook om hun zonden, 
Straffen ondervonden. 
 
8 Geeft dan eeuwig' eer 
Onzen God en Heer'. 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
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Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt; 
Heilig toch en t' eren 
Is de Heer' der heren. 

 
Zegen 


