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Epe, Sionskerk 
4 november 1979 v.m. 
Schriftlezing, | Jesaja 1: 21-31 | Romeinen 3: 21-31 | SV | OB 
Tekst Jesaja 1: 26-27 
 
In de opname zit een storende tik, doch omwille van de laatste in de serie van Jesaja 1 wel 
geplaatst. 
De schriftlezing begint bij minuut 13 
En de Verkondiging bij minuut 27 
 
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 46: 1 en 2 

1 God is een toevlucht voor de Zijnen, 
Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 
Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 
In zielsbenauwdheid, in gevaar; 
Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 
Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken, 
Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne stee, 
Verzet wierd in het hart der zee. 
 
2 Laat vrij het schuimend zeenat bruisen; 
D' ontroerde waatren hevig ruisen; 
De golven mogen, door haar woen, 
Het berggevaarte daavren doen: 
De stad, het heiligdom, de woning, 
Van God, den allerhoogsten Koning, 
Wordt in haar muren, t' allen tijd; 
Door beekjes der rivier verblijd. 

 
Hoort God’s Gebod en Zijn beloften 
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Zingen Psalm 142: 1 en 2 
1 'k Riep tot den Heer' met luider stem; 
Ik smeekt' en riep vol angst tot Hem. 
'k Heb, voor Zijn aangezicht, mijn klacht 
In mijn benauwdheid voortgebracht. 
 
2 Als mij geen hulp of uitkomst bleek, 
Wanneer mijn geest in mij bezweek, 
En overstelpt was door ellend', 
Hebt Gij, o Heer', mijn pad gekend. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Jesaja 1: 21 

21 Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid 
herbergde daarin, maar nu doodslagers. 
22 Uw zilver is geworden tot schuim; uw wijn is vermengd met water. 
23 Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft 
geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de 
twistzaak der weduwen komt voor hen niet. 
24 Daarom spreekt de Heere, HEERE der heirscharen, de Machtige Israëls: O wee! Ik zal Mij 
troosten van Mijn wederpartijders. Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden. 
25 En Ik zal Mijn hand tegen u keren, en Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, en 
Ik zal al uw tin wegnemen. 
26 En Ik zal u uw rechters wedergeven, als in het eerste, en uw raadslieden als in den 
beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden. 
27 Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. 
28 Maar er zal verbreking zijn der overtreders, en der zondaars te zamen; en die den HEERE 
verlaten, zullen omkomen. 
29 Want zij zullen beschaamd worden om der eiken wil, die gijlieden begeerd hebt, en gij 
zult schaamrood worden, om der hoven wil, die gij verkoren hebt. 
30 Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen, en als een hof, die geen water 
heeft. 
31 En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen 
beiden te zamen branden, en er zal geen uitblusser wezen. 

 
2e lezing: Romeinen 3:  

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 
getuigenis van de wet en de profeten: 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is; 
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25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een 
betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn 
onder de verdraagzaamheid Gods; 
26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 
rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 
27 Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de 
wet des geloofs. 
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de 
werken der wet. 
29 Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der 
heidenen; 
30 Aangezien Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de 
voorhuid door het geloof. 
31 Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 14: 1, 2, 3 en 4 

1 De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed: 
"Daar is geen God". Zij doven 't licht der rede, 
En maken zich, door gruwelijke zeden, 
Afschuwelijk, daar is geen mens, die goed 
Op aarde doet. 
 
2 De grote God, die 't recht verdedigt, sloeg 
Van 's hemels troon Zijn ogen naar beneden; 
Op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden. 
Hij zag, of zich geen mens verstandig droeg, 
En naar Hem vroeg. 
 
3 Hij zocht alom, maar ach, Hij vond er geen. 
Want alle vlees is trouwloos afgeweken. 
Het land is vol van stinkende gebreken. 
Geen sterveling wil 't pad der deugd betreen. 
Ja, zelfs niet een. 
 
4 Heeft dan dit volk, dat groeit in euveldaan, 
Geen kennis ? Neen, thans durven die ontzinden 
Met gulzigheid mijn volk als brood verslinden. 
Zij roepen, op hun godvergeten paan, 
Den Heer' niet aan. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 89: 7 

7 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wandlen, Heer', in 't licht van 't Goddlijk Aanschijn 
voort; 
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Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't 
lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 103: 5 

5 Hij zal Zijn volk niet eindeloos kastijden, 
Noch eeuwiglijk Zijn gramschap ons doen lijden; 
Hij is het, die ons Zijne vriendschap biedt. 
Hij handelt nooit met ons naar onze zonden; 
Hoe zwaar, hoe lang wij ook Zijn wetten schonden, 
Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. 

 
Zegen 
 
Zingen Een vaste burcht is onze God 

Een vaste burcht is onze God, 
een toevlucht voor de Zijnen! 
Al drukt het leed, al dreigt het lot, 
Hij doet zijn hulp verschijnen! 
De vijand rukt vast aan 
met opgestoken vaan; 
hij draagt zijn rusting nog 
van gruwel en bedrog, 
maar zal als kaf verdwijnen! 
 
Geen aardse macht begeren wij, 
die gaat welras verloren. 
Ons staat de sterke Held ter zij, 
dien God ons heeft verkoren. 
Vraagt gij zijn naam? Zo weet, 
dat Hij de Christus heet, 
Gods eengeboren Zoon, 
verwinnaar van de troon: 
de zeeg’ is ons beschoren! 


