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Epe, Sionskerk 
28 oktober 1979 v.m. 
Schriftlezing, | Jesaja 1: 10-20 | 1 Johannes 1: 5- 2: 2 | 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 75: 4, 5 en 6 

4 Geen geval, geen zorg, geen list, 
Oost, noch west, noch zandwoestijn, 
Doet ons meer of minder zijn: 
God is rechter, die 't beslist; 
Die, als aller oppervoogd, 
Deez' vernedert, dien verhoogt. 
 
5 Want des Heeren hand besluit 
Enen kelk vol bitterheid, 
In Zijn gramschap toebereid, 
En Hij drenkt er 't mensdom uit; 
Doch der goddelozen mond 
Zuigt Zijn hef uit, tot den grond. 
 
6 'k Zal dit melden, 'k zal altijd 
Zingen Jakobs God ter eer, 
Slaan der bozen hoornen neer, 
Vellen wat Zijn Naam bestrijdt; 
Maar der vromen hoorn en macht 
Zal verhoogd zijn door Gods kracht. 

 
Gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 25: 5 

5 Loutre goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des Heeren paan 
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Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan, 
Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaan vergeven! 
Ik heb tegen U, o Heer', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Jesaja 1: 10-20 

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. 
18 Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, 
zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte 
wol. 
19 Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; 
20 Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; 
want de mond des HEEREN heeft het gesproken. 

 
2e lezing: 1 Johannes 1: 5- 2: 2 

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God 
een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 
6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis 
wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid 
is in ons niet. 
9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden 
vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 
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10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, 
en Zijn woord is niet in ons. 
 
1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand 
gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den 
Rechtvaardige; 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de 
zonden der gehele wereld. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 7: 7 en 8 

7 God heeft de waapnen aangegrepen, 
Tot 's vijands wissen dood geslepen; 
Hij legt de pijlen op hem aan. 
Wie hittig woedt, zal niet bestaan; 
De boze wringt en kromt de leden, 
ln arbeid van onzinnigheden. 
Hij gaat van dwaze moeite zwaar; 
Verwacht dan, dat hij leugen baar'. 
 
8 Hij heeft een diepen kuil doen delven, 
Maar 't was, bij d' uitkomst, voor zichzelven. 
Schoon hij, met zoveel loos beleid, 
Dien had tot mijn verderf bereid. 
De moeite, die hij dorst verwekken, 
Zal zijnen kop eerlang bedekken. 
En zijnen schedel al 't geweld, 
Waarmee hij andren had gekweld. 

 
9 
Ik zal het eeuwig Wezen prijzen, 
Zijn recht de schuldig' eer bewijzen, 
En zingen 's Allerhoogsten lof, 
Met psalmen, tot in 't hemelhof. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 51: 4 

4 Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel, 
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen. 
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen, 
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel. 
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd; 
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen; 
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd, 
En in mijn geest de ware rust herboren. 

 



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

Dankgebed 
 

Zingen Psalm 119: 83 
83 Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint! 
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 
Ik, Heer', die al mijn blijdschap in U vind, 
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten; 
'k Doe Uw geboon oprecht en welgezind; 
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 

 
Zegen 


