
 

Liturgie zondagavond 17 juli 2022 
Voorganger: ds. P. Vermaat, Veenendaal 
Organist:  Cock Zwaan 
 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Gezang 493: 1, 2 en 3 (op de wijs van LvdK 463) 
 

1. O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld, 
met liefde zijn vervuld. 

 
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 

als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee, 
op weg gaan met U mee. 

  
3. O vrede van Tiberias, 

o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras 
de mensen liefhad en genas, 
en in hun midden stond, 
en in hun midden stond. 

 
*We worden stil voor God 
 
*Votum en Groet 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 33: 1 
 

1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 
Rechtvaardigen, verheft den HEER. 
Het past oprechten, God te loven; 
Zingt Zijnen groten naam ter eer. 
Prijst Hem in uw psalmen, 
Met de schoonste galmen; 
Roept Zijn weldaan uit; 
Laat de keel zich paren 
Met den klank der snaren; 
Looft Hem met de luit. 

 
*We belijden het geloof 
 
*Zingen: Psalm 33: 2 
 

2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen 
De nieuwe blijken van Zijn gunst; 
Het speeltuig moet dien toon vervangen; 
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 
Alles moet Hem eren; 
Want het woord des HEEREN, 
't Richtsnoer Zijner daân, 
Is volmaakt rechtvaardig, 
Al onz' achting waardig; 
Eeuwig zal 't bestaan. 

 
*Gebed 
 
*Schriftlezing: Psalm 40: 1-6 
 
Vertrouwen op Gods genade 
1.Een psalm van David, voor de koorleider. 
2.Lang heb ik de HEERE verwacht,en Hij boog Zich naar mij toe en 
hoorde mijn hulpgeroep. 



 

3.Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,uit modderig slijk; 
Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast. 
4.Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze 
God. Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen. 
5.Welzalig de man die op de HEERE zijn vertrouwen stelt, en zich niet 
wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. 
6.HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw 
gedachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. 
Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat 
ik ze niet kan tellen. 
 
*Schriftlezing: Mattheus 13: 47-52 
 
Het visnet 
47.Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen 
in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. 
48.Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze 
gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte 
gooien zij weg. 
49.Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen 
uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen 
afzonderen, 
50.en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn 
en tandengeknars. 
51.Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen 
Hem: Ja, Heere. 
52.Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk 
der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn 
voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. 
 
*Zingen: Psalm 40: 5 en 8 
 

5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid; 
'k Bedwing mijn tong en lippen niet; 
Gij weet het, HEER, die alles ziet. 
Mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid; 
Uw waarheid doe ik horen; 



 

Uw heil, den mens beschoren, 
Vloeit daaglijks uit mijn mond; 
Uw gunst, Uw trouw, Uw woord 
En Godsgeheimen, hoort 
Uw talrijk volk in 't rond. 

 
8. Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 

Die naar U zoeken t' elken stond'; 
Leg steeds Uw vrienden in den mond: 
"Den groten God zij eeuwig lof en eer." 
Schoon 'k arm ben en ellendig, 
Denkt God aan mij bestendig; 
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 
Mijn redder, o mijn God, 
Bestierder van mijn lot, 
Vertoef niet, hoor mijn klacht. 

 
*Verkondiging: “Hoe komt er (weer) muziek in je leven?” 
 

*Zingen: Psalm 98: 2 en 3 
 

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
3. Doet bij uw harp de psalmen horen; 

Uw juichstem geev' den HEERE dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 
Trompetten en bazuingeklank; 
 
 
 



 

Dat 's HEEREN huis van vreugde druise 
Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, 
De ganse wereld geev' Hem eer. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*We geven onze gaven (Zie QR-code) 
 
*Zingen: Gezang 212: 1, 2 en 6 (Weerklank) 
 

1. Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

  
2. Scheurt het voorhang van de wolken, 

wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 

 
6. Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 
*Zegen 
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• Sionskerk-app 
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