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Epe, Sionskerk 
24 december 1978, 4e adventzondag 
Schriftlezing, Maleachi 2: 14- 3:6| Mattheüs 1: 12-17 | SV | OB 
Derde van drie diensten serie geslachtregister. 
 
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 nooit 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 27: 1 

1 God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? 
Hij is de Heer', die hulp verschaft in nood. 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen. 
Hij is 't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woen, 
En aanrukt om zich met mijn vlees te voen. 
Stiet zelf dit rot,dat mij benauwt en haat, 
Den voet en viel, omdat het God verlaat. 

 
De Wet des Heeren Gods gebod en Zijn beloften 
 
Zingen Psalm 17: 3 

3 Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden. 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt. 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
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1e lezing Maléachi 2: 14- 3:6 
14 Gij zegt: Het is tevergeefs God te dienen; want wat nuttigheid is het, dat wij Zijn wacht 
waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht van de Heere der 
heerscharen? 
15 En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig; ook die goddeloosheid doen, worden 
gebouwd; ook verzoeken zij de Heere, en ontkomen. 
16 Alsdan spreken, die de Heere vrezen, een ieder tot zijn naaste: De Heere merkt er toch 
op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor hen, die de 
Heere vrezen, en voor hen, die aan Zijn Naam gedenken. 
17 En zij zullen, zegt de Heere der heerscharen, te dien dage, die Ik maken zal, Mij een 
eigendom zijn; en Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, die hem dient. 
18 Dan zult gij weer zien, het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen 
hem, die God dient, en hem, die Hem niet dient. 

 
3 1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al 
wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt 
de Heere der heerscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 
2 U daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal 
genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren. 
3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen van uw 
voeten, te dien dage, die Ik maken zal, zegt de Heere der heerscharen. 
4 Gedenk de wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, 
de inzettingen en de rechten. 
5 Ziet, Ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen 
zal. 
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen terugbrengen, en het hart der kinderen tot 
hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met de ban sla. 

 
2e lezing: Mattheüs 1: 12-17 

12 En na de Babylonische wegvoering gewon Jechónias Saláthiël, en Saláthiël gewon 
Zorobábel; 
13 En Zorobábel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor; 
14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud; 
15 En Eliud gewon Eleázar, en Eleázar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob; 
16 En Jakob gewon Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is JEZUS, genaamd Christus. 
17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot 
de Babylonische wegvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische wegvoering 
tot Christus, zijn veertien geslachten. 

 
Mededelingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 80: 4, 5 en 6 

4 In 't bitter leed, dat wij verduren, 
Zien w' ons aan onze nageburen; 
Helaas, door U ten schimp gesteld, 
Ons door hun twisten neergeveld. 
Wij zien, daar ons hun haat vertreedt, 
Hen spotten om ons harteleed. 
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5 Laat ons, o God der legermachten, 
Niet vruchtloos op Uw bijstand wachten. 
Ga onzen haatren zelf te keer; 
Getrouwe Herder, breng ons weer; 
Verlos ons; toon ons 't lieflijk licht 
Van Uw vertroostend aangezicht. 
 
6 Gij vondt in ons een welbehagen; 
Gij bracht, o God, in vroeger dagen, 
Uw wijnstok uit Egypteland 
Gij zelf hebt gunstig hem geplant, 
Voor hem de volken uitgeroeid, 
Hem plaats bereid, hem mild besproeid. 

 
Verkondiging 
 
Zingen Lofzang van Zacharia: 3 

3 Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd, 
Wanneer die blijde heildag rees, 
Van 's vijands dienstbaar juk bevrijd, 
Hem dienen zouden zonder vrees, 
Naar 't heilig recht, in ware deugd. 
O dierbaar Kind, o stof van vreugd, 
Geschenk van 't Alvermogen, 
Elk noem' U Gods profeet en geev' U eer; 
Gij treedt voor 't aanschijn van den Heer', 
En baant Zijn weg door leven en door leer. 

 
Dankgebed 

 
Zingen Psalm 99: 7 en 8 

7 Gij, met hen begaan, 
Hebt hun wens voldaan; 
Heer', die naar Uw woord, 
Hun gebed verhoort, 
Gij, Gij waart hun lot, 
Hun vergevend God; 
Schoon z' ook om hun zonden, 
Straffen ondervonden. 

 
8 Geeft dan eeuwig' eer 
Onzen God en Heer'. 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt; 
Heilig toch en t' eren 
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Is de Heer' der heren. 
 
Zegen 


