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Epe, Sionskerk 
7 oktober 1979 v.m. 
Schriftlezing, | Jesaja 1: 1-9 | 1 Corinthiërs 2: 6-16 | SV | OB 
Israëlzondag 
 
Opname houd te wensen over. 
 
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 96: 5 en 6 

5 Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen; 
Zijn Naam wordt nooit genoeg geprezen. 
Verheft Zijn deugden, blij te moe; 
Brengt in Zijn huis Hem offer toe, 
Hem, Die de volken moeten vrezen. 
 
6 Aanbidt Hem needrig al uw leven, 
Hem, Die, in 't heiligdom verheven, 
Een Goddlijk licht van zich verspreidt; 
Leer, aarde, voor Zijn majesteit, 
Leer voor Zijn Aangezichte beven. 

 
De Heilige Wet des Heren 
 
Zingen Psalm 142: 5 en 6 

5 Ik riep tot U, ik zeid': o Heer', 
Gij zijt mijn toevlucht, sterkt' en eer; 
Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, 
Mijn God, Wien ik mij aanbeveel. 
 
6 Hoor mijn geschrei! 'k Ben uitgeteerd, 
Door mijn vervolgers overheerd; 
Ai, help en red mij uit den nood, 
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Want hunne macht is mij te groot. 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Jesaja 1: 1-9 

1 Het gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de 
dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, de koningen van Juda. 
2 Hoort, gij hemelen! en neem ter ore, gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen 
groot gemaakt en verhoogd; maar zij hebben tegen Mij overtreden. 
3 Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, 
Mijn volk verstaat niet. 
4 Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de 
verdervende kinderen! Zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israëls 
gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. 
5 Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken; het 
ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat. 
6 Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve; maar wonden, en 
striemen, en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met 
olie verzacht. 
7 Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand; uw land verteren 
de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een omkering door de 
vreemden. 
8 En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in den wijngaard, als een nachthutje 
in den komkommerhof, als een belegerde stad. 
9 Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom 
zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. 

 
2e lezing: 1 Corinthiërs 2: 6-16 

6 En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch 
der oversten dezer wereld, die te niet worden; 
7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke 
God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8 Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 
hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 
9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft 
gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, 
die Hem liefhebben. 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods. 
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. 
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14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand 
onderscheiden. 
16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben 
den zin van Christus. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 7: 3 en 4 

3 Zo moet mijn vijand op de hielen, 
Mij volgen, ja geheel vernielen, 
Hij roov' mijn leven en mijn eer, 
En werp' mijn kroon ter aarde neer. 
Sta op, o Heer', wil mij behoeden, 
Uw gramschap straff', mijns vijands woeden, 
Ontwaak voor mij, en keer 't geweld; 
't Gericht hebt Gij zelf ingesteld. 
 
4 Zo zullen zich gehele scharen, 
Van volkren om U heen vergaren 
Beklim dan, boven dit gewoel, 
Uw hemeltroon, Uw rechterstoel, 
De Heer' zal al de volken richten, 
En 't onrecht voor het recht doen zwichten; 
Geef dan, o Heer', dat voor elks oog, 
Mijn recht en vroomheid blijken moog'. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 106: 3 

3 Geef dat mijn oog het goed' aanschouw', 
't Welk Gij, uit onbezweken trouw, 
Uw uitverkoornen toe wilt voegen; 
Opdat ik U mijn rotssteen noem', 
En delend in Uws volks genoegen, 
Mij met Uw erfdeel blij beroem'. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 36: 2 

2 Uw goedheid, Heer', is hemelhoog, 
Uw waarheid tot den wolkenboog, 
Uw recht is als Gods bergen, 
Uw oordeel grondloos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest,en doet 
Uw hulp nooit vruchtloos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid, 
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Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. 
Een volle beek van wellust maakt, 
Hier elk in liefde dronken. 

 
Zegen 


