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Epe, Grote Kerk 
30 april 2000 | 8e dag na Pasen 
Schriftlezingen: | Numeri 10: 11-13 en 10: 33-36 |Johannes 20: 19-30 | NBG51 | LB’73 
Tekst: Numeri 10: 11-13 en 10: 33-36; de zevende wolk 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom mededelingen 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

Onze hulp 
Is in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En niet laat varen  
Het werk aan ons begonnen. 

 
Zingen Gezang 414 

1 Wilt heden nu treden voor God, den Here, 
Hem boven al loven van harte zeer, 
en maken groot zijns lieven namens ere, 
die daar nu onze vijand slaat terneer. 
 
2 Ter eren ons Heren wilt al uw dagen 
dit wonder bijzonder gedenken toch. 
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, 
doet ieder recht en wacht u voor bedrog. 
 
3 Bidt, waket en maket dat ge in bekoring 
en 't kwade met schade toch niet en valt. 
Uw vroomheid brengt de vijand tot verstoring, 
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald. 

 
De Heer zij met u 
 
& Groet: 

Genade zij u  
En vrede  
van God onze de Vader 
en van onze Heer Jezus Christus 
in de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 81: 1, 2, 3 en 4 
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1 Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
2 Laat de harpen slaan, 
klinken de trompetten. 
Viert bij volle maan 
met muziek en mond 
een hernieuwd verbond 
volgens oude wetten. 
 
3 Dit is ingezet 
als een eeuwig teken 
Jozef tot een wet, 
toen des Heren hand 
aan Egypteland 
machtig is gebleken 
 
4 God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Zingen Gezang 210 

1 Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in een bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wondren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
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3 Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
4 Sta op! Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van 't graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 
 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Gebed om de opening van de Schrift 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Numeri 10: 11-13 en 10: 33- 36 

11 In het tweede jaar, in de tweede maand, op de twintigste dag der maand, trok de wolk 
van boven de tabernakel der getuigenis op. 12 Toen braken de Israëlieten uit de woestijn 
Sinai op in de voorgeschreven orde van opbreken, en de wolk bleef rusten in de woestijn 
Paran. 13 Dit nu was de eerste maal, dat zij opbraken volgens het bevel des Heren door de 
dienst van Mozes. 
 
33 Toen braken zij op van de berg des Heren en trokken drie dagreizen ver, terwijl de ark 
van het verbond des Heren vóór hen uit optrok, drie dagreizen ver, om voor hen een 
rustplaats te zoeken. 34 En de wolk des Heren was overdag boven hen, wanneer zij uit de 
legerplaats opbraken. 35 Wanneer nu de ark opbrak, zeide Mozes: Sta op, Here, opdat uw 
vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten. 36 En wanneer 
zij bleef rusten, zeide hij: Keer weder, Here, tot de tienduizenden der duizenden Israëls. 
 

Zingen Psalm 68: 4 
4 God gaf zijn woord, roert nu de trom, 
reidanst, gij vrouwen, roept alom, 
dit is de blijde mare: 
veldheren vluchten voor Hem uit, 
in vrouwenhanden valt de buit 
van boze legerscharen. 
Deelt gij niet mee in overvloed? 
Zilveren vleugels, gouden gloed, 
een vlucht van witte duiven, 
zij dekken als de sneeuw het veld. 
De Heer staat op, Hij is een held 
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die legers doet verstuiven. 
 

2e lezing Johannes 20: 19-23 
19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen 
zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in 
hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun 
zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. 21 
[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend 
Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de 
heilige Geest. 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie gij ze 
toerekent, die zijn ze toegerekend. 

 
Zingen Gezang 82 

1 Terwijl wij Hem bewenen, 
omdat Hij van ons ging, 
is Hij aan ons verschenen 
in zijn verheerlijking. 
 
2 Terwijl wij om Hem treuren, 
toont Hij ons hand en voet. 
Hij komt door dichte deuren, 
Hij spreekt zijn vredegroet. 
 
3 Terwijl wij van Hem spreken, 
is Hij in onze kring 
om ons het brood te breken 
van zijn verkondiging. 
 
4 Opdat wij zouden weten, 
wat ons te hopen staat, 
vraagt Hij ons om te eten: 
een vis, een honingraat. 
 
5 Hij is de Heer en Koning, 
die eeuwig bij ons is. 
Zijn woorden zijn als honing, 
zijn naam is als een vis. 

 
Verkondiging  
 
Zingen 225 

1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wondren om u heen. 
 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
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en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de heer een nieuw gezang! 
 
3 Een lied van uw verwondering 
dat nog uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heil'ge tekens te verstaan. 
 
5 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
  
Zingen Gezang 411: 6 en 15  

6 Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
15 Voor God wil ik belijden 
en zijne grote macht, 
dat ik te genen tijden 
den koning heb veracht, 
dan dat ik God den Here, 
de hoogste Majesteit, 
heb moeten obediëren 
in der gerechtigheid. 

 
Zegen 


