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Epe, Sionskerk, 24 september 1978, n.m. 
Schriftlezing, Romeinen 10 en Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1 
 
Orde van dienst: 
Een onderliggende oudere dienst is waarneembaar…. 
 
Deze opname begint bij de aankondiging van 
 
Psalm 106: 1 en 2 

Looft God, den trouwen Opperheer; 
Geeft, geeft Hem vrolijk roem en eer, 
Wiens goedheid perken kent, noch palen. 
Maar wie, hoe hoog verlicht hij zij, 
Wie kan Zijn mogendheên verhalen, 
Zijn lof verbreiden naar waardij? 
 
Welzalig elk, die 't recht betracht, 
Die t' allen tijd' Zijn wetten acht. 
O HEER, laat mij, naar 't welbehagen, 
Dat G' in Uw volk steeds hebt getoond, 
Ook roem op Uw bescherming dragen, 
En met Uw zegen zijn bekroond 

Geloofsbelijdenis 
 
Psalmen 119: 4 

Ik zal, oprecht van hart, Uw naam, o HEER, 
Gestaâg den roem van Uwe grootheid geven, 
Als ik 't gezag en 't heilig oogmerk leer 
Van 't vlekk'loos recht, door Uwe hand beschreven. 
'k Zal Uw geboôn bewaren tot Uw eer; 
Verlaat mij toch niet gans'lijk in dit leven. 

 
Gebed 
 
1e Schriftlezing SV, Romeinen 10 

1 Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israël doe, 
is tot hun zaligheid. 
2 Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. 
3 Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken 
op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. 
4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 
5 Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die 
deze dingen doet, zal door dezelve leven. 
6 Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie 
zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven afbrengen. 
7 Of, wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus uit de doden opbrengen. 
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8 Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des 
geloofs, hetwelk wij prediken. 
9 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hartgeloven, 
dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. 
10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter 
zaligheid. 
11 Want de Schrift zegt: Een iegelijk, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. 
12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want éénzelfde is Heere 
van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. 
13 Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. 
14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij 
in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die 
hun predikt? 
15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe 
liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede 
verkondigen! 
16 Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie 
heeft onze prediking geloofd? 
17 Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods. 
18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde 
uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld. 
19 Maar ik zeg: Heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: Ik zal ulieden tot 
jaloersheid verwekken door degenen, die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik 
u tot toorn verwekken. 
20 En Jesaja verstout zich, en zegt: Ik ben gevonden van degenen, die Mij niet zochten; Ik 
ben openbaar geworden dengenen, die naar Mij niet vraagden. 
21 Maar tegen Israël zegt Hij: Den gehelen dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt tot een 
ongehoorzaam en tegensprekend volk. 
 

2e Lezing: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1 
Dat er een enig God is 
Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond dat er is een enig en eenvoudig 
geestelijk Wezen, Hetwelk wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, 
onveranderlijk, oneindig, almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een zeer 
overvloedige Fontein van alle goed. 

Mededelingen 
 
Psalm 18: 1 
Voorzang:Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, 

O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen. 
Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER, 
Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. 

'k Betrouw op God; Hij is mijn schild in 't strijden, 
De hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in 't lijden, 
'k Aanriep den HEER, Wiens lof mijn harp vermeldt, 
En werd verlost van 's vijands boos geweld. 
De dood bracht mij, geboeid, in nare streken, 
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Bij Belials verschrikkelijke beken; 
Een helse band was om mijn heup gehecht, 
En door den dood mij strik op strik gelegd. 

 
Verkondiging; Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond…… 

Beginnend met de uitleg: 
Het ontstaan, geschiedenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, dat op 2 november 
1561 ’s morgens in het Kasteel te Doornik, bij het openen van de poort, een verzegeld 
pakje vond, dat in de nacht over de muur geworpen was…. 

 
Psalm 48: 6 

Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
Dankgebed 
 
Psalm 146: 7 en 8 

7 t Is de HEER, die vreemdelingen 
Met een wakend oog beschouwt; 
Weêuw en wees in twistgedingen 
En in kommer staande houdt; 
Maar Zijn arm, der vromen hoop, 
Stuit de bozen in hun loop. 
 
8 't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 

 
Zegen 


