
 

Liturgie zondagmorgen 8 mei 2022  
Voorganger:    ds. J. Quist, Scheveningen 
Organist:    Wim Warnaar 
 

*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Lied 382 : 1 en 2 (Evangelische liedbundel / Staande) 
 

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen, 
waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
Refrein: 
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, 
laat uw heil heel de aard’ vervullen. 
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint. 
 

2. Heer, ’k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij.  
 
Refrein: 

 
 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 27: 5 en 7 
 

5. Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen: 
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 
Alleen bij U, o bron, van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER! 
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 

 
7. Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 

 
*Lezen van de geboden 
 
*Zingen: Psalm 51: 5 en 6 
 

5. Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad, 
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden; 
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, 
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad. 
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER, 
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven; 
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer 
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

 
 
 
 
 



 

6. Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 
Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, 
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 

 
*Gebed 
 
*Kindermoment:  Richteren 14 

Simson trouwt met een Filistijnse vrouw 
*Kinderlied:   Hemelhoog 63  
 

hij was sterk, stoer en dapper 
maar mocht niet naar de kapper 
dat had God zo bedacht 
want dat lange haar 
het klinkt misschien wat raar 
was een teken van zijn kracht 

 
hij moest Israël bevrijden 
door de vijand te bestrijden 
en zelfs met een ezelskaak 
sloeg hij er flink op los 
duizend man was toen de klos 
want elke klap was raak 

 
Simson, Simson, held van Israël 
elke Filistijn die kende hem wel 
Simson, Simson, bijzonder gevreesd 
er is nog nooit een man zo sterk als hij geweest 

 
hij was sterk, stoer en dapper 
maar ook een oelewapper 
hoe kon dat toch bestaan? 



 

dan liet hij zich verleiden 
door Filistijnse meiden 
dit kon zo niet verder gaan 

 
en zo kon het toch gebeuren 
want Delila bleef maar zeuren: 
hij werd van zijn haar beroofd 
al zijn kracht was hij nu kwijt 
en hij had ontzettend spijt 
als haren op zijn hoofd 

 
Simson, Simson, held van Israël 
elke Filistijn die kende hem wel 
Simson, Simson, bijzonder gevreesd 
er is nog nooit een man zo sterk als hij geweest 

 
sterk van buiten, zwak van binnen 
je snapt niet hoe dat kan 
en toch gebruikte God hem voor Zijn plan 

 
Simson, Simson, held van Israël 
elke Filistijn die kende hem wel 
Simson, Simson, bijzonder gevreesd 
er is nog nooit een man zo sterk als hij geweest 

 
*Schriftlezing: Handelingen 1 : 1-8 
 
Het Evangelie in Samaria 
1 En Saulus stemde van harte 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. 



 

4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en 
verkondigden het Woord. 
5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun 
Christus. 
6. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus 
gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. 
7. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid 
schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. 
8. En er ontstond grote blijdschap in die stad. 

 
Zingen: Psalm 96: 7, 8 en 9 
 

7.   Zegt, om de heid'nen te verlichten: 
"De HEER regeert, die d' aard' wou stichten; 
Dies zij, bevestigd t' allen stond, 
Nooit wank'len zal op haren grond; 
Hij zal naar 't recht de volken richten". 

 
8.   Dat zich de hemelen verblijden; 

Verheugd zij d' aard' aan alle zijden; 
Verheugd de volheid van de zee; 
Het veld spring' op met al het vee, 
En 't woud moet juichend God belijden. 

 
9.  't Juich' al voor 't aangezicht des HEEREN: 

Hij komt, die d' aarde zal regeren 
En richten, vol van majesteit; 
De wereld zal gerechtigheid, 
Het mensdom Zijne waarheid eren. 

 
 
*Verkondiging 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Gezang 304: 1, 2 en 3 (Weerklank) 
 

1. God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

 
2. De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 

zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
de adem zijner lippen overmant 
de tegenstand. 

 
3. De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 

doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven (zie QR-code) 
 
*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Psalm 72: 4, 10 en 11 (Staande) 
 

4. 't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
Daar twist en wrok verdwijnt, 
Zal alles door den vrede bloeien, 
Totdat geen maan meer schijnt. 
Van zee tot zee zal Hij regeren, 
Zover men volk'ren kent; 
Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
Tot aan des aardrijks end. 

 
10. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 

't Gezegend heidendom 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheên; 
De HEER, in Israël geprezen, 
Doet wond'ren, Hij alleen. 

 
11. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 

Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 

 
*Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 08-05-2022 

 

• QR-CODE collecte 
 

 


