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*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

 

*Zingen: Lied 302 : 1 – 4  (Evang. Liedb.) 

 Heer, ik kom tot U 

1   Heer, ik kom tot U, 
 hoor naar mijn gebed. 
 Vergeef mijn zonden nu 
 en reinig mijn hart. 
 
2   Met Uw liefde, Heer, 
 kom mij tegemoet, 
 nu ik mij tot U keer, 
 en maak alles goed. 
 
3   Zie mij voor U staan, 
 zondig en onrein. 
 O Jezus raak mij aan, 

 van U wil ik zijn. 
 

4  Jezus, op Uw Woord, 
     vestig ik mijn hoop. 
     U leeft en U verhoort 
     mijn bede tot U. 
4
 
  
 

  
  

 
*We worden stil voor onze God 
 
*Votum en Groet 



 
*Zingen : Ps. 98 : 1 en 3 

 
1. 1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 

Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

 
*D .3. Doet bij uw harp de psalmen horen; 

Uw juichstem geev' den HEERE dank; 
Laat klinken, door uw tempelkoren, 
Trompetten en bazuingeklank; 
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise 
Voor Isrels grote Opperheer; 
De zee met hare volheid bruise, 
De ganse wereld geev' Hem eer. 

 
 

 

*Geloofsbelijdenis 
 
*Zingen Ps. 68 : 10 
  
 
10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 

Hij overlaadt ons, dag aan dag, 

Met Zijne gunstbewijzen. 

Die God is onze zaligheid; 

Wie zou die hoogste Majesteit 

Dan niet met eerbied prijzen? 

Die God is ons een God van heil; 

Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 

Ons 't eeuwig, zalig leven; 

Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 

Zelfs bij het naad'ren van den dood, 

Volkomen uitkomst geven. 

 



*Gebed om de opening van het Woord 

 

*Schriftlezing: Mattheus 25 : 1 – 13 

Mattheüs 25 
1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes,         
die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 
2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 
3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met     
zich mee. 
4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. 
5 Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in 
slaap. 
6 En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt,       
ga naar buiten, hem tegemoet! 
7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. 
8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want        
onze lampen gaan uit. 
9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien 
niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie    
voor uzelf. 
10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij    
die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft,            
en de deur werd gesloten. 
11 Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer,           
doe ons open! 
12 Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. 
13 Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet     
waarop de Zoon des mensen komen zal. 
 
*Zingen : Ps. 25 : 1, 2 en 3 
 
1. 'k Hef mijn ziel, o God der goden, 
Tot U op, Gij zijt mijn God; 
'k Heb op U vertrouwd in noden; 
Weer van mij toch schaamt' en spot; 
Dat mijn vijand nooit van vreugd 
Om mij opspring'; Die U wachten, 
Dekt nooit schaamt'; maar die de deugd, 
Zonder oorzaak, stout verachten. 

 



 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
3.Denk aan't vaderlijk meêdogen, 
HEER, waarop ik biddend pleit; 
Milde handen, vriend'lijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid. 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven; 
Denk aan mij toch in genâ, 
Om Uw goedheid eer te geven. 
 
*Verkondiging 
 
*Zingen : Lied 296 : 1 - 3  ( LvdK ) 
 
1.   Ik kom met haast, roept Jezus' stem. 
 Hij heeft de dood verslagen. 
 Nu zal al wie gelooft in Hem 
 de kroon des levens dragen. 
 Wijk niet van Hem. 
 Hoor naar zijn stem. 
 Reeds wenken ons van boven 
 de scharen, die Hem loven. 
 
2.   Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
 wat Ik u heb gegeven. 
 Er blijft bij alle aardse last 
 een open deur ten leven. 
 Werp van u af 
 wat ik niet gaf. 
 Blijf u standvastig scharen 
 bij wie mijn woord bewaren. 
 



3.   Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
 nog is de worst'ling gaande. 
 Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
 houd in de strijd u staande. 
 Zie op naar Mij: 
 Ik blijf nabij. 
 Ik houd u vast in 't lijden. 

 

Niets zal u van Mij scheiden. 
 
*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 29-08-2021 
 
 
*Slotzang: Ps. 118 :14 
 
 
14.Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
 
*Zegen 


