
 

Liturgie zondagmorgen  15 augustus 2021 

 Voorganger:             Ds. J. Ouwendijk 

 Organist:                   Ad Schouls 

 

*Welkom en mededelingen 

*Zingen: Ps. 105 :3 en 24 

3. Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte, 

Naar Hem, die al uw heil bewerkte; 

Zoekt dagelijks Zijn aangezicht; 

Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 

Aan Zijn doorluchte wonderdaân; 

En wilt Zijn straffen gadeslaan. 

24. Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 

Opdat het altoos Hem zou vrezen, 

Zijn wet betrachten, en voortaan 

Volstandig op Zijn wegen gaan. 

Men roem' dan d' Oppermajesteit 

Om zoveel gunst, in eeuwigheid 

*We worden stil voor onze God 
 

 

*Votum en groet 

*Zingen: Ps. 31 :4, 5 en 17 
 
4. 'k Beveel mijn geest in Uwe handen; 
Gij, God der waarheid, Gij, 
O HEER, verlostet mij. 
Ik haat hen, die het reukwerk branden 
Ter eer van valse goden; 
Op U steun ik in noden. 
 
 



 
 
 
  
5. 'k Zal in Uw goedheid mij verblijden; 
Gij hebt mij aangezien, 
En hulpe willen biên 
In mijn verdrukking en mijn lijden; 
Toen, in mijn zielsellende, 
Uw aangezicht mij kende. 
 
17. Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 

 

 

*Lezing van de Wet 

*Zingen: Ps. 81 : 13 en 12 

 

13. "Maar Mijn volk wou niet 
Naar Mijn stemme horen; 
Israël verliet 
Mij en Mijn geboôn; 
't Heeft zich and're goôn, 
Naar zijn lust, verkoren. 
 

 

  12. "Opent uwen mond; 

Eist van Mij vrijmoedig, 

Op mijn trouwverbond; 

Al wat u ontbreekt, 

Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 

Mild en overvloedig." 

 



 

*Gebed 

 

Thema kinderdienst : Op zoek blijven naar de Bruidegom 

Hooglied 3 : 1 - 11 

*Kinderlied : Juich want Jezus is Heer  

Hemelhoog 605 

Refrein 
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      Refrein 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Refrein 

 

*Schriftlezingen: Hand.6 : 8 –15  , Hand. 7 : 51 – 8 : 3 

Hand.6:8-15 

8 En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen 
onder het volk. 
9 En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van 
de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van de Alexandrijnen en van 
hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en 
redetwistten met Stefanus. 
10 Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij 
sprak, te weerstaan. 
11 Toen zetten zij mannen aan om te zeggen: Wij hebben hem 
lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. 
12 En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in 
opschudding; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem 
voor de Raad. 
13 En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt 
niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en 
tegen de wet, 
 



 
14 want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener 
deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons 
overgeleverd heeft. 
15 En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en 
zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel 
 
Hand.7 : 51 -8: 3 
 
51 Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd 
tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. 
52 Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs 
hebben zij hen gedood die de komst van de Rechtvaardige 
aankondigden, van Wie u nu verraders en moordenaars geworden 
bent. 
53 U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die 
niet in acht genomen! 
54 Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten 
zij hun tanden tegen hem. 
55 Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel 
gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de 
rechterhand van God. 
56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, 
staande aan de rechterhand van God. 
57 Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en 
stormden eensgezind op hem af. 
58 En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen 
legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus 
heette. 
59 En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere 
Jezus, ontvang mijn geest. 
60 En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, 
reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had,  
ontsliep hij. 
 
 
 
 



 
Hand. 8: 1-3 
1 En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een 
grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij 
werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, 
behalve de apostelen. 
2 En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en 
bedreven grote rouw over hem. 
3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen 
binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de 
gevangenis. 
 
*Zingen : Ps. 73 : 12 en 13 

12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

13. Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 

Op aarde nevens U toch lusten? 

Niets is er, waar ik in kan rusten. 

Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bangen nood, mijn vlees en hart, 

Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

*Tekst voor de prediking : Hand. 7 : 59 en 60 

 

 



 

*Zingen : lied 507  ( weerklank ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
*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 15-08-2021 

  

*Kinderen komen terug van de kinderdienst 

*Slotzang : Lied 515  ( weerklank ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Zegen 


