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Epe, Sionskerk 
10 oktober 1979 v.m. 
Schriftlezing, | Jesaja 1: 10-17 | 1 Corinthiërs 2: 6-16 | SV | OB 
 
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 24: 1 en 2 

1 Al d' aard' en alles wat zij geeft, 
Met al wat zich beweegt en leeft, 
Zijn 't wettig eigendom des Heeren. 
Hij heeft z', in haren ochtendstond, 
Op ongemeten zeen gegrond, 
Doorsneden met rivier en meren. 
 
2 Wie klimt den berg des Heeren op? 
Wie zal dien Godgewijden top, 
Voor 't oog van Sions God, betreden? 
De man, die, rein van hart en hand, 
Zich niet aan ijdelheid verpandt, 
En geen bedrog pleegt in zijn eden. 

 
De Heilige Wet des Heren 
 
Zingen Psalm 24: 3 

Die zal, door 's Heeren gunst geleid, 
En zegen en gerechtigheid 
Van God, den God zijns heils ontvangen. 
Dit 's Jakob, dit is 't vroom geslacht, 
Dat naar God vraagt, Zijn wet betracht 
En zoekt Zijn aanschijn met verlangen. 

 
Gebed 
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Schriftlezingen: 
 
1e lezing Jesaja 1: 10-17 

10 Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij 
volk van Gomorra! 
11 Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de 
brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed 
der varren, noch der lammeren, noch der bokken. 
12 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw 
hand geëist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? 
13 Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en 
sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, 
zelfs de verbodsdagen. 
14 Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik 
ben moede geworden, die te dragen. 
15 En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het 
gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. 
16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af 
van kwaad te doen. 
17 Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt 
de twistzaak der weduwe. 
 

2e lezing: Hebreën 10: 1-18 
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer 
heiligen degenen, die daar toegaan. 
2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den 
dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd 
geweest zijnde; 
3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden. 
4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneme. 
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, 
maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 
6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 
7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te 
doen, o God! 
8 Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de 
zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd 
worden); 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het 
tweede te stellen. 
10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, 
eenmaal geschied. 
11 En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen 
dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; 
12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten 
aan de rechter hand Gods; 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 3 van 4 

13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner 
voeten. 
14 Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd 
worden. 
15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook; 
16 Want nadat Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die 
dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun 
verstanden; 
17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. 
18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. 

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

5 Laat toeh het kwaad der goddelozen 
Een einde nemen, straf de bozen. 
Maar sterk Uw volk, dat hulp behoeft, 
Gij, die elks hart en nieren proeft, 
Laat vrij voor U mijn vijand vrezen, 
Voor U, rechtvaardig Opperwezen; 
Bij U, mijn Bondgod, is mijn schild, 
Die 't vroom gemoed behouden wilt. 
 
6 God, die op 't recht Zijn troon wil stichten, 
God is rechtvaardig in Zijn richten. 
En toont Zijn gramschap dag aan dag. 
Bestrijdt de mens Zijn hoog gezag, 
Blijft hij zich tegen Hem verzetten; 
God zal Zijn glinstrend wraakzwaard wetten; 
Hij kromt en spant alree Zijn boog; 
En dreigt met pijlen van omhoog. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 27: 3 

3 Och, mocht ik in die heilige gebouwen, 
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog; 
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen! 
Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. 
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', 
In ramp en nood versteken in Zijn hut; 
Mij bergen in 't verborgen van Zijn tent 
en op een rots verhogen uit d' ellend'. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 96: 7, 8 en 9 

7 Zegt, om de heidnen te verlichten; 
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"De Heer' regeert, Die d' aard' wou stichten; 
Dies zij, bevestigd t' allen stond, 
Nooit wanklen zal op haren grond. 
Hij zal naar 't recht de volken richten." 
 
8 Dat zich de hemelen verblijden; 
Verheugd zij d' aard', aan alle zijden ; 
Verheugd de volheid van de zee. 
Het veld spring' op met al het vee, 
En 't woud moet juichend God belijden. 
 
9 't Juich al voor 't Aangezicht des Heeren. 
Hij komt, die d' aarde zal regeren 
En richten vol van majesteit: 
De wereld zal gerechtigheid, 
Het mensdom Zijne waarheid eren. 

 
Zegen 


