
 

 

Liturgie zondagavond 31 juli2022 
 
Voorganger: J. Quist  
Organist: Wim Warnaar 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Lied 251: 1, 2 en 4 (Weerklank) 
 
Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 
 
Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinst’rend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 
 
Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk t’ aanschouwen. 
 
 
We worden stil voor onze God 
 



 

 

Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 147: 2 en 6 
 
Hij heelt gebrokenen van harte, 
En Hij verbindt z' in hunne smarte, 
Die, in hun zonden en ellenden, 
Tot Hem zich ter genezing wenden. 
Hij telt het groot getal der starren, 
Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren. 
Hij roept dat talloos heir te zamen, 
En noemt die alle bij haar namen. 
 
De HEER betoont Zijn welbehagen 
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
En door Zijn hand zich laten leiden; 
Die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
Gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem den HEER der heren; 
Wil Uwen God, o Sion, eren! 
 
.Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 
 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 



 

 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing Openbaring 3: 7-13  
 
7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de 
Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en 
niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: 
8 Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur 
gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en 
toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet 
verloochend. 
9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die 
zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken 
dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u 
liefheb. 
10 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u 
bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld 
komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. 
11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw 
kroon zal wegnemen. 
12 Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God 
maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van 
Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het 
nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, 
en Mijn nieuwe Naam. 
13 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. 
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Zingen: Psalm 111: 1, 2 en 6 
Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 
Des HEEREN werken zijn zeer groot; 
Wie ooit daarin zijn lust genoot, 
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 
Zijn doen is enkel majesteit, 
Aanbiddelijke heerlijkheid, 
En Zijn gerechtigheid onendig. 
 
Zijn naam is heilig en geducht; 
De vijand beeft op Zijn gerucht; 
Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 
't Begin der wijsheid; wien Gods hand 
Die doet betrachten, heeft verstand; 
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 
 
 
 
Verkondiging Openbaring 3: 7-9 
 
Zingen: Gezang 304: 1,2 en 3  (Liedboek)  
 
  God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
 Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
 Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
 laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
 en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
 volvoert zijn hand. 
 
 



 

 

   

 De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast 
zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 

 een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
 blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
 de adem zijner lippen overmant 
 de tegenstand. 
 
   De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
 als Gods gezant. 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling gaven 
 

 
 
 

U kunt uw bijdrage eventueel ookovermaken op rekeningnummer 

NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 

onder vermelding van Collecte 31 juli 2022. 

 



 

 

Zingen:Psalm 138: 3 en 4 (staande) 
 
Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's HEEREN wegen; 
Want groot is 's HEEREN heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen; 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 
Die need'rig knie - len; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijd'len waan 
Der trotse zielen. 
 
Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven; 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw, als sterk; 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volen - den, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 
 
Zegen 


