
 

 

Liturgie zondagavond 24 juli2022 
 
Voorganger: ds.T.J. Korten  
Organist: Cock Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Weerklank 205: 1,2 en 3 
 
Stroom, o vloed van Gods genade 
in gemeente, huis en hart! 
Laat in overvloed zich baden, 
wie door dorheid wordt benard. 
Laat o Geest, uw stromen vloeien, 
over het verdroogde zand; 
dan zal de woestijn gaan bloeien; 
groeien vruchten op het land. 
 
Laat het uit Gods hemel stromen 
in de kerken wereldwijd! 
Van uw nederdaling dromen 
zonen, dochters, wijd en zijd. 
Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
kracht, die zielen tot U tilt, 
schenkt uw stroom, aan wie verlangen 
dat God zelf hun dorst eens stilt. 
 
Kom dan dorstigen hier drinken 
uit die frisse heilfontein! 
Laat uw ziel in ’t stof niet zinken, 
maar in haar gereinigd zijn. 
Laat u door haar golven dragen 
heel de lange levensreis 
tot u, na uw aardse dagen, 
wordt geleid in ’t paradijs. 
 



 

 

We worden stil voor onze God 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm26: 1 en 2 
 
O HEER, doe Gij mij recht; 
Ik wandel als Uw knecht, 
En vind mijn lust in Uw gebod. 
Ik blijf op U betrouwen; 
Op U, mijn rotssteen, bouwen: 
Ik zal niet wank'len, grote God. 
 
Beproef vrij, van omhoog, 
Mijn hart, dat voor Uw oog, 
Alwetende, steeds open lag. 
Doorzoek mij; toets mijn gangen; 
Doorgrond al mijn verlangen; 
En stel mijn oogmerk in den dag. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 19:4 en 6 
 
Des HEEREN wet nochtans 
Verspreidt volmaakter glans, 
Dewijl zij 't hart bekeert. 
't Is Gods getuigenis, 
Dat eeuwig zeker is, 
En slechten wijsheid leert. 
Wat Gods bevel ons zegt, 
Vertoont ons 't heiligst recht, 
En kan geen kwaad gedogen. 
Zijn wil, die 't hart verheugt, 
Eist zuiverheid en deugd, 
Verlicht de duist're ogen. 
 



 

 

Dus krijg ik van mijn plicht, 
O God een klaar bericht. 
Wat is 't vooruitzicht schoon! 
Hij, die op U vertrouwt, 
Uw wetten onderhoudt, 
Vindt daarin groten loon. 
Maar, HEER, wie is de man, 
Die op 't nauwkeurigst kan 
Zijn dwalingen doorgronden? 
O bron van 't hoogste goed, 
Was, reinig mijn gemoed 
Van mijn verborgen zonden. 
 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezingen:  
 
Filip. 1 vers 3-11 (fijngevoeligheid & onderscheiden) 
 
3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die 
ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse 
gewesten in Christus, 
4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem 
uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden 
zijn in de liefde. 
5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te 
worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het 
welbehagen van Zijn wil, 
6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons 
begenadigd heeft in de Geliefde. 
7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn 
genade, 
8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en 
bedachtzaamheid, 
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9 toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf 
voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, 
10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in 
Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde 
is. 
11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe 
voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen 
werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, 
 
Kol. 1 vers 9-11 (geestelijk inzicht) 
 
9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord 
hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden 
met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 
10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles 
behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van 
God, 
11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de 
sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden 
en geduld te oefenen. 
 
1 Joh. 4 vers 1-3 (beproef) 
 
1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit 
God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 
2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat 
Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 
3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen 
is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u 
gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is. 
. 
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Zingen: Psalm 66: 4 en 10 
 

Looft, looft den HEER der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paân, 
Voor wank'len onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
God zij altoos op 't hoogst geprezen; 
Lof zij Gods goedertierenheid, 
Die nimmer mij heeft afgewezen, 
Noch mijn gebed gehoor ontzeid! 
 
 
Verkondiging:  

Pt.1 fijngevoeligheid 
Pt. 2. Onderscheiden 
 Zijspoor: Woord en Geest 
Pt.3. geestelijk inzicht 
Pt.4. Beproef 

 
Zingen: Psalm 119 vers 53 en 80 
 
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
Bevestigen, in al mijn levensjaren, 
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
Door Uw genâ bestendig zal bewaren. 
 
 
 



 

 

Ai, zie, o HEER, dat ik Uw wet bemin; 
Uw gunst vernieuw' mijn leven en mijn krachten. 
Uw Godd'lijk woord is waarheid van 't begin; 
Uw recht heeft nooit verandering te wachten; 
Dies houd ik dat met een verblijden zin; 
Leer door Uw Geest mij dat gestaâg betrachten. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling gaven 

 
 

 
 
U kunt uw bijdrage eventueel ookovermaken op rekeningnummer 

NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 

onder vermelding van Collecte 24 juli 2022 

Zingen: (staande)Weerklank 356 vers 1,2,3 en 4 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 


