
 

 
 
Liturgie zondagavond 8 augustus 2021 
Voorganger:    Dr.J.Verhagen, Harderwijk 
Organist:    Wim Warnaar 
 
*Orgelspel 
 
*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 97 :7 
 
7.Gods vriend'lijk aangezicht, 
Heeft vrolijkheid en licht 
Voor all' oprechte harten, 
Ten troost verspreid in smarten. 
Juicht, vromen, om uw lot; 
Verblijdt u steeds in God; 
Roemt, roemt Zijn heiligheid; 
Zo word' Zijn lof verbreid 
Voor al dit heilgenot. 
 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
*Zingen: Gezang 175 : 1 , 3, en 4   ( bundel 1938 ) 
 
 

1   Jezus Christus, heil der aarde, 
 bron van wijsheid, kracht en licht, 
 niets haalt bij uw dienst in waarde, 
 niets bij 't heil, door U gesticht. 
 Wat G' uw vrienden hebt bereid, 
 blijft en duurt in eeuwigheid: 
 zalig, die naar U zich noemen, 

 

U als Heer en Heiland roemen! 
 
 
 



 

 
3   Bron van licht en kracht te gader, 
 maak ons aan Uw beeld gelijk! 
 Jezus, breng ons tot de Vader, 
 vorm ons voor het Hemelrijk! 
 Wat G' uw vrienden hebt bereid, 
 Blijft en duurt in eeuwigheid: 
 zalig, die naar U zich noemen, 

 U als Heer en Heiland roemen! 
 

4   Jezus Christus, wij geloven, 
 wij erkennen U als Heer! 
 Zend uw licht en kracht van boven, 
 sterk ons, Heiland, meer en meer! 
 Amen, 't heil ons toebereid, 
 blijft en duurt in eeuwigheid: 
 zalig, die naar U zich noemen, 
 U als Heer en Heiland roemen! 

 
*Geloofsbelijdenis 
 

*Gebed 
 
*Schriftlezing: Jes. 60 : 1 – 14 , Matt. 5 : 13 – 16 
 
Jesaja 60 
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van 
de HEERE gaat over u op. 
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere 
wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn 
heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de 
glans van uw dageraad. 
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn 
bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre 
komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. 
 
 
 
 



 

 
 
5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben 
en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u 
toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe 
komen. 
6 Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van 
Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en wierook 
zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE 
boodschappen. 
7 Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, 
de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een 
welgevallig offer komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn 
luisterrijk huis aanzien geven. 
8 Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk, als 
duiven naar hun til? 
9 Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen 
van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te 
brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de 
HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u 
verheerlijkt. 
10 Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen 
zullen u dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar 
in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. 
11 Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze 
niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de 
heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar u toe 
geleid zullen worden. 
12 Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, 
zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. 
13 De luister van de Libanon zal naar u toe komen, cipres, 
plataan en dennenboom tezamen, om de plaats van Mijn 
heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten 
verheerlijken. 
14 Ook zullen, zich buigend, naar u toe komen de kinderen van 
hen die u onderdrukt hebben, en allen die u verworpen hebben, 
zullen zich neerbuigen aan uw voetzolen, en zij zullen u noemen: 
Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël. 
 



 

 
Matt. 5 : 13 – 16 
 
13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak 
verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt 
nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen 
vertrapt te worden. 
14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg 
ligt, kan niet verborgen zijn. 
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de 
korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in 
het huis zijn. 
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede 
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. 
 
 
*Zingen: Psalm 37 : 3 
 
3.Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
Houd in uw weg het oog op God gericht, 
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
Doen dagen als de morgenzonnestralen, 
En blinken als het helder middaglicht. 

 
*Verkondiging: tekst Matt. 5 : 14a 
 
 ”U bent het licht van de wereld” 
 
*Zingen: Psalm 71 : 14 , 16 en 17 
 
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? 
 
 



 

 
 
16.Gij zult met luister mij omringen, 
Mij troosten in mijn smart. 
Dan zal ik, blij van hart, 
Met luit en harp Uw goedheid zingen, 
O heilig Opperwezen, 
Door Israël geprezen. 
 
17Mijn lippen zullen juichend roemen, 
In psalmen, U gewijd, 
Dat Gij mijn helper zijt; 
Mijn tong zal U mijn redder noemen; 
Uw gunst den Godgetrouwen, 
Den gansen dag ontvouwen. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 

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

 
 
 
*Zingen: Lied 413 : 1 ,2, 3, en 4   ( Evang. Liedb. ) 
 

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 



 

 
 

   2.  Heilig oord vol licht en glorie 
        Waar de boom des levens bloeit 
        En de stroom van levend water 

        Door de gouden godsstad vloeit. 
 
       Refrein. 
         Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
         Luist'ren naar zijn liefdestem. 
         Daar geen rouw meer en geen tranen 
         In het nieuw Jeruzalem. 

 
3. Schoon tehuis voor moede pelgrims 

Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
 
Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

4. Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Refrein. 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
*Zegen 
 
 

 


