
 

Liturgie zondagmorgen 22 augustus 2021 

Voorganger : ds. C.N. van Dis,  Nieuwegein 

Organist :              Wim Warnaar 

 

*Welkom en medelingen 

*Zingen : Ps. 84 :1 en 3 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER, der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

Hoe branden mijn genegenheên, 

Om 's HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

3. Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 

Die kiest de welgebaande wegen; 

Steekt hen de hete middagzon 

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

En stort op hen een milden regen, 

Een regen, die hen overdekt, 

Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

*We worden stil voor onze God 

 

*Votum en groet 

 

 



 

 

*Zingen : 84 : 5 en 6 

5. O God, die ons ten schilde zijt, 

En ons voor alle ramp bevrijdt, 

Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. 

Eén dag is in Uw huis mij meer 

Dan duizend, waar ik U ontbeer; 

'k Waar liever in mijns Bondsgods woning 

Een dorpelwachter, dan gewend 

Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent. 

6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is t' allen tijd een zon en schild; 

Hij zal genaad' en ere geven; 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

*Gebod en de belofte 

*Zingen : 17 : 3 en 4 

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. 

 



 

4. Maak Uwe weldaân wonderbaar, 

Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 

Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 

En hen beschermt in 't grootst gevaar. 

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 

Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 

Bewaar m' als d' appel van het oog; 

Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

*Gebed 

Thema kinderdienst : ” De Bruidegom houdt van ons, 

Hooglied 4 : 16 -5 :1              de Bruiloft komt dichterbij ” 

 

Kinderlied:  Ben je groot of ben je klein 

Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet. 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 
Refrein 
 
Ben je groot of ben je klein, 
of ergens tussenin? 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun, 
of ben je blank of bruin? 
God houdt van jou! 
 
 



 
*Schriftlezingen : Psalm 63 ,     Johannes 19 : 28 – 30 
Psalmen 63 
1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. 
2 O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn 
ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor 
en dorstig, zonder water. 
3 Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw 
heerlijkheid gezien. 
4 Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom 
zullen mijn lippen U prijzen. 
5 Zo zal ik U loven in mijn leven, in Uw Naam zal ik mijn 
handen opheffen. 
6 Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn 
mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. 
7 Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in 
nachtwaken - 
8 voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest; onder de 
schaduw van Uw vleugels zal ik vrolijk zingen. 
9 Mijn ziel klampt zich aan U vast, komt achter U aan, Uw 
rechterhand ondersteunt mij. 
10 Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te 
verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. 
11 Men zal hen neer doen storten door het geweld van het 
zwaard, zij zullen de vossen ten deel zijn. 
12 Maar de koning zal zich in God verblijden; al wie bij Hem 
zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal 
gestopt worden. 
 
Johannes 19 
28 Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, 
opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! 
29 Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons 
met zure wijn, staken die op een hysopstengel en brachten die 
aan Zijn mond. 
30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is 
volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. 
 



 
*Zingen : Ps. 63 : 1 en 2 
 
1. O God, Gij zijt mijn toeverlaat; 
Mijn God, U zoek ik met verlangen, 
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen, 
Bij 't krieken van den dageraad. 
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen, 
En dorsten naar U in een land, 
Dat, dor en mat, van droogte brandt, 
Waar niemand lafenis kan krijgen. 
 
2.'k Heb U voorwaar in 't heiligdom 
Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen; 
Hoe zag ik daar Uw alvermogen! 
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom. 
Want beter dan dit tijd'lijk leven 
Is Uwe goedertierenheid. 
Och, werd ik derwaarts weer geleid! 
Dan zou mijn mond U d' ere geven. 
 
*Verkondiging :                                                                                             
Thema : Beter dan het leven (Psalm 63 : 4 ) 
 
*Zingen: Lied 242 : 1 en 2     ( op Toonhoogte ) 
 
1. U die mij geschapen hebt, 
U wil ik aanbidden als mijn God, 
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 
U die mij geschapen hebt, 
U wil ’k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
 
 
 



 
2. U bent mijn bestemming. 
U hebt mij gemaakt om als uw kind 
in voor- en tegenspoed, 
uw liefde uit te stralen. 
Dit is mijn bestemming. 
Dienen met verstand en met gevoel 
vanuit gehoorzaamheid. 
Heer, U bent mijn doel. 
 
*Gebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op   
Rekeningnummer NL 41 RABO 0373709277 
t.n.v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van: collecte 22-08-2021 

 
*Kinderen komen terug van de kinderdienst 

*Slotlied : Gezang 16 : 1 en 2  ( LvdK ) 

1. Gij volken looft uw God en Heer                                                                        

wilt Hem het loflied zingen.                                                                                         

Laat de fonteinen van zijn eer                                                                                    

in ieder hart ontspringen,                                                                                     

omdat Hij u genade geeft,                                                                                 

door Christus, halleluja. 

   2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
 voor allen allerwege, 
 zijn waarheid en zijn tederheid 
 als overvloed van regen. 
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
 en geeft om niet de zaligheid. 

 
Zingt, zingt Hem, halleluja. 
 
*Zegen 
 


