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Voorganger:  ds. A.B. van Campen, Hazerswoude  
Organist:  Andre Weerheim    
 

*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 84: 1 en 2 (OB/Staande) 
 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheen, 
Om 's HEEREN voorhof in te treen! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 

2. Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, 
Gedu chte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaag U prijst en eerbied toont. 

 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
 
  



 

 
*Zingen: Psalm 84: 6 (OB) 
 

 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. 
 

*Lezen van de geboden  
 
*Zingen: Psalm 51: 1 en 6 (OB)  
 

1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. 
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden. 
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 
Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden; 
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, 
En reinig mij van al mijn vuile zonden. 
 

6. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet. 
Ai, laat van mij Uw Heilgen Geest niet scheiden! 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden. 
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet; 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen. 
Laat mij, gesterkt door enen eedlen geest, 
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

 
*Gebed 
  



 

*Kindermoment:  1 Koningen 18 
Elia offert op de Karmel 
 

*Kinderlied:   Stel mijn vertrouwen 
 

‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 

*Schriftlezing: Filippenzen 1: 1-11  
 
Afzenders, geadresseerden, groet 
 
1. Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de 
heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en 
diakenen: 
2. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus 
Christus. 
 
Dankzegging en voorbede 
 
3. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 
4. – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 
5. vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af 
tot nu toe. 
6. Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat 
voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 
7. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik 
u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, in mijn 
gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie. 
8.Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de 
innige gevoelens van Jezus Christus. 



 

9. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis 
en alle fijngevoeligheid, 
10. opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht 
bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 
11. vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus 
zijn, tot heerlijkheid en lof van God. 
 
*Zingen: Psalm 63: 1 en 3 (OB) 
 

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. 

 
3 Dan zou ik, voor Uw Goddlijk oog, 

Uw deugden al mijn leven prijzen, 
En in Uw Naam mijn zang doen rijzen; 
Mijn handen heffen naar omhoog. 
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen; 
Verzadigd, als met vet en smeer; 
Mijn mond zou U vol vreugd, o Heer', 
Verheffen in zijn lofgezangen. 
 

*Verkondiging  Thema: Danken voor de gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Gezang 423: 1, 2 en 3 (Weerklank) 
 

1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

 
2. Die eeuwig rijke God 

mog’ ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 

 
3. Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

  
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven (zie QR-code) 
 
*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
 
 



 

*Zingen: Gezang 242: 1,2 en 3 (Weerklank/  Staande) 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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! 

 
*Zegen 
  



 

 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 29-01-2023 

 

• QR-CODE collecte 
 

• Deurcollecte (Contant /collectebonnen) 
 

           


