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*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Gezang 169 vers 1 en 3 (Bundel 38) 
 

1.Liefde, boven alle liefde, 
vreugde Gods, daal in ons neer, 
want ons hart, hoe 't U ook griefde, 
vindt slechts rust in U, o Heer! 
 
3.Wil Almachtige, verbreken 
onze banden, schenk gena! 
Dat geen tempel met uw teken 
ooit of immer ledig sta. 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 138 vers 1 en 4 
 

1.'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 
Vermelden, HEER, 
U dank bewijzen; 
'k Zal U in 't midden van de goôn, 
Op hogen toon, 
Met psalmen prijzen; 
Ik zal mij buigen, op Uw eis, 
Naar Uw paleis, 
Het hof der ho - ven, 
En, om Uw gunst en waarheid saâm, 
Uw groten naam 
Eerbiedig loven. 
 
 



 

4.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. 
 

 

*Geloofsbelijdenis 
 

*Zingen: Psalm 71 vers 10, 11 en 14 
 

10.Mijn hart zal steeds op U vertrouwen, 
Mijn mond vindt tot Uw lof 
Gedurig ruimer stof. 
En zal Uw recht en heil ontvouwen; 
Schoon ik de reeks dier schatten 
Kan tellen noch bevatten. 
 
11. Ik zal blijmoedig henen treden 
In 's HEEREN mogendheid. 
Mijn hart is uitgebreid, 
O HEER, om Uw gerechtigheden, 
Ja die alleen, te prijzen, 
Op aangename wijzen. 
 
14. Ik roem, o eeuwig Alvermogen, 
'k Roem Uw gerechtigheid, 
Die zoveel glans verspreidt, 
Zo heerlijk schittert uit den hoge, 
O HEER der legerscharen, 
Wie kan U evenaren? 

 



 

*Gebed 
 
*Schriftlezing: Psalm 146 
 
De HEERE is getrouw 
 
1Halleluja! Mijn ziel, loof de HEERE. 
2Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen 
zingen zolang ik er nog ben. 
3Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. 
4Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; 
op die dag vergaan zijn plannen. 
5Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn 
verwachting stelt op de HEERE, zijn God, 
6Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; 
Die voor eeuwig de trouw bewaart, 
7Die de onderdrukten recht doet, Die de hongerigen brood geeft. 
De HEERE maakt de gevangenen los, 
8de HEERE opent de ogen van de blinden. De HEERE richt de 
gebogenen op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief. 
9De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe 
staande, maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom. 
De HEERE zal voor eeuwig regeren; uw God, Sion, is van generatie op 
generatie. 
Halleluja! 
 
 

Zingen: Psalm 146 vers 1, 2 en 3 
 

1. Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 
 



 

2. Vest op prinsen geen betrouwen, 
Waar men nimmer heil bij vindt; 
Zoudt g' uw hoop op mensen bouwen? 
Als Gods hand hun geest ontbindt, 
Keren zij tot d' aarde weer, 
Storten met hun aanslag neer. 
 
3. Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

*Verkondiging 
 

Zingen: Psalm 146: vers 4, 6 en 8 
 

4.'t Is de HEER, wiens alvermogen 
't Groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig uit den hogen 
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
En aan elk, die Hem verbeidt, 
Trouwe houdt in eeuwigheid. 
 
6. 't Is de HEER, wiens mededogen 
Blinden schenkt het lieflijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht; 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft. 
 
8. 't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 



 

 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 

*Inzameling gaven (Zie QR-code) 
 

*Zingen: Gezang 501 vers 1, en 4 (Weerklank)  
 

1. Beveel gerust uw wegen, al wat uw leven deert, 
bij God aan, die u zegent en die ’t heelal regeert! 
Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan. 
 
4.Laat Hem besturen, waken – ’t is wijsheid wat Hij doet; 
zo zal Hij alles maken, dat g’u verwond’ren moet, 
als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft, waarom u nu nog schreit. 
 

*Zegen 
 
QR-CODE collecte 
 

 
 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op 
Rekeningnummer NL 41 RABO 0373709277 
t.n.v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van: collecte 01-08-2021 


