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Epe, Sionskerk 
29 juli 1979 
Schriftlezing, Johannes 5: 16-47 | NBG Artikel 10 | SV | OB 
Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 10 
 
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 102: 15 en 16 

15 Als een kleed zal 't al verouden; 
Niets kan hier zijn stand behouden; 
Wat uit stof is, neemt een end 
Door den tijd, die alles schendt. 
Maar Gij hebt, o Opperwezen, 
Nooit verandering te vrezen; 
Gij, die d' eeuwen acht als uren, 
Zult all' eeuwigheid verduren. 
 
16 Uwer knechten trouwe zonen 
Zullen altoos bij U wonen; 
Ja, bevestigd in hun staat, 
Voor Uw aanschijn, met hun zaad, 
Uwen Naam ter ere leven; 
Zij, van smart en smaad ontheven, 
Blijven aan Uw dienst geheiligd, 
Daar Uw goedheid hen beveiligt. 

 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
 
Zingen Psalm 31: 19 

19 Bemint den Heer', Gods gunstgenoten, 
Den Heer', Die vromen hoedt 
En straft het trots gemoed. 
Zijt sterk, Hij zal u niet verstoten; 
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Hun geeft Hij moed en krachten, 
Die hopend op Hem wachten. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
 
1e lezing Johannes 5: 16-47 

16 En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen 
op den sabbat deed. 
17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook. 
18 Daarom zochten dan de Joden te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen den sabbat 
brak, maar ook zeide, dat God Zijn eigen Vader was, Zichzelven Gode evengelijk makende. 
19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De Zoon kan niets 
van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die doet, hetzelve doet 
ook de Zoon desgelijks. 
20 Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles, wat Hij doet; en Hij zal Hem 
groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. 
21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend, 
Die Hij wil. 
22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; 
23 Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den 
Vader niet, Die Hem gezonden heeft. 
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden 
heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood 
overgegaan in het leven. 
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de 
stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. 
26 Want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelven, alzo heeft Hij ook den Zoon gegeven, 
het leven te hebben in Zichzelven; 
27 En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is. 
28 Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, 
Zijn stem zullen horen; 
29 En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding des levens, en die het 
kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. 
30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is 
rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
31 Indien Ik van Mijzelven getuig, Mijn getuigenis is niet waarachtig. 
32 Er is een ander, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat de getuigenis, welke hij van Mij 
getuigt, waarachtig is. 
33 Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft der waarheid getuigenis gegeven. 
34 Doch Ik neem geen getuigenis van een mens; maar dit zeg Ik, opdat gijlieden zoudt 
behouden worden. 
35 Hij was een brandende en lichtende kaars; en gij hebt ulieden voor een korten tijd in zijn 
licht willen verheugen. 
36 Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de 
Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, 
dat Mij de Vader gezonden heeft. 
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37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn 
stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. 
38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden 
heeft. 
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die 
zijn het, die van Mij getuigen. 
40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. 
41 Ik neem geen eer van mensen; 
42 Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt. 
43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt 
in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. 
44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, 
niet zoekt? 
45 Meent niet, dat Ik u aanklagen zal bij den Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op welken gij 
gehoopt hebt. 
46 Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij 
geschreven. 
47 Maar zo gij zijn Schriften niet gelooft, hoe zult gij Mijn woorden geloven? 
 

2e lezing: Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 10 
Dat Jezus waarachtig en eeuwig God is 
 
Wij geloven, dat Jezus Christus naar Zijn Goddelijke natuur  
de eniggeboren Zoon Gods is, 
van eeuwigheid geboren, niet gemaakt, noch geschapen (want alzo zou Hij een schepsel 
zijn);  
maar éénswezens met den Vader, mede-eeuwig,  
het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders  
en het afschijnsel Zijner heerlijkheid, Hem in alles gelijk zijnde. 
 
Dewelke is Gods Zoon,  
niet alleen van dien tijd af dat Hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle 
eeuwigheid;  
gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkander vergeleken worden: Mozes 
zegt, Gen. 1:1, dat God de wereld heeft geschapen, en de heilige Johannes zegt, Joh. 1:1-3, 
dat alle dingen zijn geschapen door dat Woord, hetwelk hij God noemt; de Apostel zegt, 
Hebr. 1:2 dat God de wereld door Zijn Zoon gemaakt heeft; insgelijks, Ef. 3:9, dat God alle 
dingen door Jezus Christus geschapen heeft; 
zo moet dan Degene, Die genaamd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus, toen 
al geweest zijn, toen alle dingen door Hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet 
Micha 5:1b: Zijn uitgangen zijn vanouds, van de dagen der eeuwigheid.  
En de apostel in Hebr. 7:3: Hij is zonder beginsel der dagen, en zonder einde des levens.  
Zo is Hij dan de ware, eeuwige God, die Almachtige, Denwelken wij aanroepen, aanbidden 
en dienen. 
 

Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 119: 27 en 28 
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27 Daar ik moet zien, hoe snoodaards Uwe wet 
Verlaten, heeft beroering mij bevangen; 
Maar van het recht, dat Gij hebt ingezet, 
Heb ik gemaakt mijn blijde lofgezangen; 
In vreemdlingschap heeft niets die vreugd belet, 
Wat nijpend leed daar mijn gemoed mocht prangen. 
 
28 'k Heb, Heer', des nachts aan Uwen Naam gedacht, 
Uw wet bewaard, Uw deugden niet vergeten; 
Dat heil, dien troost hebt Gij mij toegebracht, 
En zoveel tijds heb ik met vreugd gesleten, 
Omdat ik Uw bevelen nam in acht, 
En die bewaard' in een oprecht geweten. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Psalm 2: 4 

4 "En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, 
Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen. 
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld; 
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn een geboren; 
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, 
Opdat Uw Naam alom ontzaglijk zij; 
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen, 
En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij." 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 89: 12 

12 "Gij," zal hij zeggen, "zijt mijn Vader en mijn God, 
De rotssteen van mijn heil" "'k Zal hem ook stellen tot 
Een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders t' eren. 
Als koning zal hij zelf de koningen regeren; 
Mijn goedertierenheid zijn rijkstroon eeuwig stijven, 
En Mijn gemaakt verbond met hem bestendig blijven." 

 
Zegen 


