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‘Samen verder’ 
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m.m.v. ‘Hineni’ 



 

Zingen: Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam 
 

Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer. 
Wij zijn hier bijeen in Jezus' naam om U te loven, o Heer.  
 

Eer aan de Vader, 
eer aan de Zoon, 
eer aan de heil'ge Geest, de Drie-In-Een. (2x) 
 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.  
 

Zingen: Laat ons samen één zijn 
 

Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 

 

Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 

 

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 

 

Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Breng ons samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 



 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 

 



 

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân, 
Uw roem den volken doen verstaan; 
Want Uwe goedertierenheid 
Is tot de heem'len uitgebreid; 
Uw waarheid heeft noch paal noch perk, 
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk. 
Verhef U boven 's hemels kringen, 
En leer al d' aard' Uw grootheid zingen. 

 
 
 

*Lezen van de geboden 
 
 

Zingen: Heilige Geest van God 
 
 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart, 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw mijn hart. 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

 
 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw haar hart, 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw haar hart. 
Vul haar opnieuw, vul haar opnieuw, 
Heilige Geest, vul opnieuw haar hart. 

 
 

Heilige Geest van God, 
vul opnieuw zijn hart, 
Heilige Geest van God, 
vul opnieuw zijn hart. 
Vul hem opnieuw, vul hem opnieuw, 
Heilige Geest, vul opnieuw zijn hart. 

 
*Gebed 
 



 

*Kinderlied: Een rivier vol van vrede 
 

Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart. 
 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
Een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, 
in mijn hart. 
 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 
Een rivier vol van vrede, 
een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, 
in mijn hart. 

 
 



 

*Schriftlezing: Genesis 7: 24 - 8: 19 
 
24 En het water had honderdvijftig dagen lang  

de overhand op de aarde. 
1 En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee  

dat bij hem in de ark was;  
en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. 

2 Ook werden de bronnen van de watervloed  
en de sluizen van de hemel gesloten,  
en de regen uit de hemel werd gestopt. 

3 Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug,  
gaandeweg vloeide het terug.  
Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder. 

4 En de ark bleef in de zevende maand,  
op de zeventiende dag van de maand,  
vastzitten op het gebergte van Ararat. 

5 En gaandeweg werd het water minder, tot aan de tiende maand.  
In de tiende maand, op de eerste dag van de maand,  
werden de toppen van de bergen zichtbaar. 

6 En het gebeurde na verloop van veertig dagen  
dat Noach het venster van de ark,  
dat hij gemaakt had, opendeed. 

7 En hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen  
totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. 

8 Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien  
of het water op de aardbodem afgenomen was. 

9 Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet;  
daarom keerde zij naar hem terug in de ark,  
want het water stond nog boven heel de aarde.  
Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. 

10 En hij wachtte nog eens zeven dagen;  
toen liet hij de duif weer los uit de ark. 

11 En de duif kwam naar hem toe tegen de avond;  
en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel;  
daaraan merkte Noach  
dat het water op de aarde afgenomen was. 
 



 

12 Toen wachtte hij nog eens zeven dagen.  
Hij liet de duif los, maar zij keerde niet meer naar hem terug. 

13 En het was in het zeshonderd-eerste jaar, in de eerste maand,  
op de eerste dag van die maand,  
dat het water van boven de aarde opgedroogd was.  
Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek naar buiten,  
en zie, de aardbodem was opgedroogd. 

14I n de tweede maand,  
op de zevenentwintigste dag van de maand,  
was de aarde droog geworden. 

15 Toen sprak God tot Noach: 
16 Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen  

en de vrouwen van uw zonen met u. 
17 Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee  

en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen,  
met u naar buiten gaan,  
zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde  
en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. 

18 Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouw  
en de vrouwen van zijn zonen met hem. 

19 Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels,  
alles wat zich op de aarde beweegt,  
overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. 

 
Zingen: Psalm 63:1 en 3 
 

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

 
 

 



 

 
Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwen, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 

 
*Verkondiging 
 

Zingen: Psalm 107: 1 en 4 
 

Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie, door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis werd heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

 
Laat ons nu voor den Heere 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot den vrede. 

 
*Dankgebed 
 
*Inzameling gaven (Zie QR code) 
 

 
 



 

Tijdens de collecte zingt Hineni: He is worthy of all praise 
 

Sing praises to the king 
Put all your trust in him 
He gave his life for us 
When he died upon the cross 
He is the lamb of God 
And by his precious blood 
We all have been set free 
I was blind but now I see 
 
He is worthy of all praise 
Worthy of all praise 
He is worthy of all praise 
Worthy of all praise 
 
Sing praises to the king 
Put all your trust in him 
He gave his life for us 
When he died upon the cross 
He is the lamb of God 
And by his precious blood 
We all have been set free 
I was blind but now I see 
 
He is worthy of all praise… 
 
My salvation is in him 
Oh, he’s delivering me from sin 
And everywhere I go 
I'm surrounded by his love 
Hallelujah to the king 
He's the reason why I sing 
He heard my deepest plea 
I was blind but now I see 
 
He is worthy of all praise… 



 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
Zingen (staand): Psalm 150: 1 
 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 

*Zegen 
 
Zingen: Groot is de Heer, Hij is heilig en goed 
 
 Groot is de Heer, Hij is heilig en goed. 
 Door Zijn kracht 
 staan wij vast in zijn liefde. 
 Groot is de Heer, 
 Hij 's waarachtig en trouw. 
 Door genade bewijst Hij zijn liefde. 
 
 Groot is de Heer en waard onze lofprijs. 
 Groot is de Heer en waard onze eer. 
 Groot is de Heer, verhef dan je stem, 
 verhef dan je stem. 
 Groot is de Heer. (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 19-09-2021 

 
 


