
 

 

Liturgie zondagavond 3 juli 2022 
 
Voorganger: ds. P.G. Oskamp 
Organist: Cock Zwaan 
 
*Welkom en mededelingen 
 
*Zingen: Lied 242(Weerklank) 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
’t Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 



 

 

*We worden stil voor onze God 
 
*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 96 vers 1 en 5 (NB.) 
 
Zingt voor den Heer op nieuwe wijze, 
zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 
boodschap zijn heil van dag tot dag, 
wek bij de volken diep ontzag 
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen. 
 
Zegt tot de volken: Hij aanvaardde 
de heerschappij. Zo staat de aarde 
voor altijd zonder wankeling. 
Hij richt der volken rechtsgeding, 
Hij, die het recht ons openbaarde. 
 
*Geloofsbelijdenis 
 
*Zingen: Psalm 117 
 
Loof, loof den HEER, gij heidendom; 
Gij volken, prijst Zijn naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 
 
 
*Gebed om de opening van het woord 
 
 
 
 
 



 

 

*Schriftlezing: Handelingen 10: 1-20 
1 En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een 
hoofdman over honderd van de afdeling die de Italiaanse genoemd 
werd, 
2 een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde, veel liefdegaven 
aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. 
3 Hij zag in een visioen duidelijk, ongeveer op het negende uur van de 
dag, dat er een engel van God bij hem binnenkwam, die tegen hem 
zei: Cornelius! 
4 En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij 
zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw 
liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. 
5 Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simon, die ook Petrus 
genoemd wordt. 
6 Deze is te gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij 
de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. 
7 En toen de engel die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij 
twee van zijn huisslaven, en een vrome soldaat uit hen die steeds bij 
hem waren; 
8 en toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. 
9 En de volgende dag, terwijl zij op reis waren en de stad naderden, 
klom Petrus op het dak om te bidden, ongeveer op het zesde uur, 
10 en hij kreeg honger en wilde iets nuttigen. En terwijl zij het eten 
bereidden, raakte hij in geestvervoering. 
11 En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe 
komen, dat leek op een groot linnen laken, dat aan de vier hoeken 
vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, 
12 waarin zich al de viervoetige dieren van de aarde bevonden, de 
wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht. 
13 En er kwam een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet! 
14 Maar Petrus zei: Beslist niet, Heere, want ik heb nooit iets gegeten 
wat onheilig of onrein is. 
15 En er kwam opnieuw, voor de tweede keer, een stem tot hem: Wat 
God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden! 
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16 En dit gebeurde tot driemaal toe; en het voorwerp werd weer 
opgenomen in de hemel. 
17 Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, 
kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius 
gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon 
gevraagd hadden. 
18 En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd 
wordt, daar te gast was. 
19 Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen 
hem: Zie, drie mannen zoeken u; 
20 sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, 
want Ik heb hen gestuurd. 
 
*Zingen: Psalm 87 vers 3 en 4 
 
De Filistijn, de Tyriër, de Moren, 

    Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
    Van Sion zal het blijde nageslacht 
    Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 

 
*Verkondiging: Handelingen 10: 1-20 
 
Woord en Geest ook voor de volken 
 
*Zingen: Psalm 86 vers 5 en 6 
 
Al de heid'nen door Uw handen 

   Voortgebracht in alle landen, 
   Zullen tot U komen, HEER, 
   Bukken voor Uw aanschijn neer, 
   En Uw naam ter ere leven. 
   Gij zijt groot en hoog verheven; 
   Gij doet duizend wonderheen; 
   Gij zijt God, ja Gij alleen. 
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Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
   'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
    Neig mijn hart, en voeg het saâm 
    Tot de vrees van Uwen naam. 
    HEER, mijn God, ik zal U loven, 
   Heffen 't ganse hart naar boven; 
   'k Zal Uw naam en majesteit 
   Eren tot in eeuwigheid. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven 

 
 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer 

NL41 RABO 0373709277 

t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk onder 

vermelding van collecte  

 
 
 



 

 

*Zingen: Psalm 67 vers 1 en 2 (staande) 
 
D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
Ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen 
Zich aan Uwe wegen 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 
 
De volken zullen U belijden, 
O God, U loven al te zaâm. 
De landen zullen zich verblijden, 
En juichen over Uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
Hunne zaak beslechten, 
In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, 
Die Uw arm vergaarde, 
Die Gij veilig leidt. 
 
*Zegen 


