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*Zingen Heer uw licht en uw liefde schijnen 
 

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 

(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij 

(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 



 

staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer zichtbaar tastbaar word U in ons 
leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij 

(refrein) 
kom Jezus kom 
vul dit land met Uw heerlijkheid 
kom heilge geest stort op ons uw vuur 
zend Uw rivier 
laat Uw heil heel de aard vervullen 
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

*Zingen Samen in de naam van Jezus 
 
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 erover 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 
 
 
*Welkom en mededelingen 
 
 

*Zingen: psalm 75:1 
 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 
 

 
*We worden stil voor onze God 
 
 

*Votum en groet 
 
 

*Zingen: Psalm 89: 1 
 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 
 
 



 

*Lezen van de geboden   (Fil.4: 1-9) 
 
 
 

*Zingen: Gezang 342: 1 en 3 (LvK)  

 
Tot U o Heer, tot U die liefde zijt, 
die uw volk geheel de weg trouw zijt geweest, 
tot U die zelf uw Zoon hebt gegeven, 
Heer tot U keren wij toe heel ons leven. 
 
Kent Gij ons Heer Gij ons toebereid, 
zijn ook wij genood tot uw bruiloft, uw feest? 
Help dan de laatste schroom overwinnen: 
laat uw gemeente vandaag nieuw beginnen. 
 

*Gebed 
 
 

*Kindermoment 
 
*Zingen Here maak mij uw wegen bekend 
 
Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
O Here, maak mij uw wegen bekend 
en toon mij de weg die goed is voor mij. 
 
Want U bent mijn God, de enige God,   
Ja U bent mijn God, de enige God. 
 
Laat mij zien, (laat mij zien,) 
wat U wilt, (wat U wilt,) 
door uw woord, (door uw woord,) 
door uw Geest, (door uw Geest) 
 
Dank U Heer. 

 
  



 

*Schriftlezing: Romeinen 12:  
 

 
Leven voor God 
 
1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, 
om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor 
God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 
2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd 
door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden 
wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet 
hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in 
bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder 
heeft toebedeeld. 
4 Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet 
alle dezelfde functie hebben, 
5 zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder 
afzonderlijk leden van elkaar. 
6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die 
ons is gegeven: 
7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in 
het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 
8 hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt in 
oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen 
ontfermt, met blijmoedigheid. 
 
Onderlinge liefde 
 
9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en 
houd vast aan het goede. 
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in 
eerbetoon. 
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien 
de Heere. 
12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in 
het gebed. 



 

13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de 
gastvrijheid. 
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen. 
16 Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, 
maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. 
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is 
voor alle mensen. 
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle 
mensen. 
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want 
er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt 
de Heere. 
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst 
heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen 
op zijn hoofd hopen. 
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade 
door het goede. 
 
*Zingen: Psalm 119: 3  
 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 

 
 

*Verkondiging: Romeinen 12: 11 (Thema: Vurig van Geest) 
 
 
 
 
  



 

*Zingen: Gezang 204: 1, 5 en 6 (Weerklank) 
 

O, Schepper, Geest, woon in uw kerk, 
schenk haar het heil van Christus’ werk, 
stort hemelgaven in haar uit, 
bereid haar toe als reine bruid. 
 
Laat U mijn hart een tempel zijn, 
maak toch mijn leven nieuw en rein. 
Regeer mij door uw levend Woord. 
Geleid ook al Gods kind’ren voort. 
  
O Geest, die al Gods heil ontvouwt, 
schenk ons uw gaven zevenvoud, 
ontspring in ons als een fontein 
die leven wekt in de woestijn. 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 
 
 

*Inzameling gaven  
 
 
 

Tijdens de collecte zingt Hineni: 
 
*In Jezus naam 
 
In de nacht van ons bestaan, 
een wereld ver bij God vandaan, 
delen wij zijn liefde uit, 
door de kracht van Jezus’ kruis. 
Stervend als het goede graan, 
doen wij wat Jezus heeft gedaan: 
trekken heel de wereld door, 
leven Gods genade voor. 
  
  



 

Ga dan heen: verkondig zijn Naam 
aan iedereen, want Jezus is Heer! 
Ga dan heen en twijfel niet meer: 
Hij is bij ons, zal met ons gaan. 
  
Maak het goede nieuws bekend, 
dat Jezus leeft en wij met Hem. 
Door de liefde die van God 
in ons hart is uitgestort. 
Als de liefde in ons leeft, 
die niet zichzelf zoekt maar die geeft, 
dienen wij in kwetsbaarheid 
en leven voor gerechtigheid. 
 
 
*Zingen: Psalm 138: 2 en 3 

 
Door al Uw deugden aangespoord, 
Hebt Gij Uw woord 
En trouw verheven. 
Gij hebt mijn ziel, op haar gebed, 
Verhoord, gered, 
Haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER, 
Uw lof en eer 
Alom doen ho - ren; 
Wanneer de rede van Uw mond, 
Op 't wereldrond, 
Hun klinkt in d' oren. 
 

  



 

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. 
 
 

*Zegen 
 
QR-Code t.b.v. de collecte 30 mei 2021 
 

NL41 RABO 0373709277 
t.n.v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
o.v.v. Collecte 30-5-2021 
 

 
 


