
 

 

Liturgie zondag 15 mei 2022  
Voorganger: J.T. de Koning 

Organist: Ad Schouls 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 27:7 
 

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. 

 
 

We worden stil voor God 
 

Votum en Groet 
 
 

Zingen: Psalm 96: 1, 6, 9 
 

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; 
Zing, aarde, zing dien God ter ere; 
Looft 's HEEREN naam met hart en mond; 
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond; 
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre. 

 
Aanbidt Hem need'rig al uw leven, 
Hem, die, in 't heiligdom verheven, 
Een Godd'lijk licht van zich verspreidt; 
Leer, aarde, voor Zijn majesteit, 
Leer voor Zijn aangezichte beven. 

 
'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. 

 



 

 

We luisteren naar Gods gebod 
 

Zingen: Psalm 71: 2 en 8 
 

Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
waarin ik nacht en dag 
mij veilig bergen mag. 
Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
Gij hebt in al mijn noden 
redding en heil geboden. 

 
Ja, ik blijf, Heere, op U wachten 
en ik gewaag altijd 
van uw gerechtigheid. 
Uw heil is nooit uit mijn gedachten; 
want wat Gij mij kunt schenken 
is meer dan ik kan denken. 

 
Gebed 
 

Kinderlied 
 

Zingen: Simson, Simson 
 

Simson, Simson, 
alle Filistijnen 
verdwijnen, verdwijnen 
als jij komt! 
als jij komt! 
 
Simson met je lange haren, 
niemand kan jou evenaren, 
Simson wat is jouw geheim? 
Niemand krijgt je klein! 

 
Toen een leeuw kwam aangeslopen, 
ben je niet hard weggelopen. 
Zonder zwaard en zonder speer 
sloeg jij hem terneer. 



 

 

 

Bij de vijand opgesloten, 
brak je alle poorten open, 
en je nam ze op je rug: 
haal ze maar terug! 

 

Niemand durft jou uit te dagen, 
duizend man heb jij verslagen, 
duizend mannen sloeg jij raak, 
met een ezelskaak. 

 

Simson met je lange haren, 
niemand kan jou evenaren. 
Als je waakt bij jouw geheim, 
krijgt geen mens je klein. 

 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-14 
1 Laat uw hart niet in beroering raken;  

u gelooft in God, geloof ook in Mij. 
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen;  

als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.  
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, 
kom Ik terug en zal u tot Mij nemen,  
opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 
5 Thomas zei tegen Hem:  

Heere, wij weten niet waar U heen gaat,  
en hoe kunnen wij de weg weten? 

6 Jezus zei tegen hem:  
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  
Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

7 Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben;  
en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 

8 Filippus zei tegen Hem:  
Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 

9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u,  
en kent u Mij niet, Filippus?  



 

 

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien;  
en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? 

10 Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  
De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,  
maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 

11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is,  
en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf. 

12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  
Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen,  
en hij zal grotere doen dan deze,  
want Ik ga heen naar Mijn Vader. 

13 En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen,  
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 

14 Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 
 

Zingen: Psalm 25:2 
 

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. 

 

Johannes 16: 13-15 
 

13 Wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  
zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,  
want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken,  
maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken,  
en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 

14 Die zal Mij verheerlijken,  
want Hij zal het uit het Mijne nemen  
en het u verkondigen. 

15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne;  
daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen  
en het u zal verkondigen. 



 

 

 

Zingen: Psalm 25: 4 
's HEEREN goedheid kent geen palen; 
God is recht, dus zal Hij door 
Onderwijzing hen, die dwalen, 
Brengen in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
In het effen recht des HEEREN. 
Wie Hem need'rig valt te voet, 
Zal van Hem zijn wegen leren. 

 

Verkondiging 
 

Zingen: Leer mij Uw weg o Heer 
Leer mij Uw weg, o Heer,  
leer mij Uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer,  
leer mij Uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat 'k voor Uw aangezicht, 
wandel in 't volle licht, 
leer mij Uw weg. 
 

Hoe ook mijn toestand wordt,  
leer mij Uw weg. 
't Leven zij lang of kort,  
leer mij Uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, 
vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, 
leer mij Uw weg. 
 

Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't Zij vreugd of droefheid schenkt,  
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht, 



 

 

ieder, die Hem verwacht: 
Hij is nabij. 

Dankgebed en voorbeden 
 

We geven onze gaven  
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Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
Zingen: Psalm 84: 3 
 

Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 
Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

 
 



 

 

ZegenLiturgie zondagavond 15 mei 2022 
 
Voorganger: ds. J.Hoek 
Organist: Cock Zwaan 
 
*Welkom en mededelingen 
 
*Zingen: Gezang 67: 1,4 en 5 (Weerklank) 
67:1 
Het zaad zal vruchten dragen 
door God die leven schenkt. 
Waarom zult gij dan vragen 
hoe God dit werk volbrengt? 
Het blijft voor ons verborgen; 
wij zien slechts in geloof. 
Het zaad zal op een morgen 
gerijpt zijn voor Gods oogst. 
67:4 
Zo zullen doden opstaan 
in onverganklijkheid 
met een verheerlijkt lichaam 
door God hun toebereid. 
Waarom zult gij dan vragen 
hoe God dit werk volbrengt? 
Het zaad zal vruchten dragen 
door God die leven schenkt. 
67:5 
Nog is voor ons verborgen 
– wij zien slechts in geloof – 
hoe God eens op zijn morgen 
volbrengt wat werd beloofd: 
al wie hier in dit leven 
gezaaid werd op Gods tijd, 
zal God een lichaam geven 
dat leeft in eeuwigheid. 
 



 

 

*We worden stil voor onze God 
 
*Votum en groet 
 
*Zingen: Psalm 61: 5,6 en 7 
Gij zult nieuwe dagen voegen, 
Vol genoegen, 
Bij des Konings levenstijd; 
Zijner jaren tal vermeêren, 
In 't regeren, 
Door Uw gunst van ramp bevrijd 
 
Hij zal eeuwig in vermogen, 
Voor Uw ogen, 
Zitten op zijn troon, o HEER! 
Zend Uw waarheid, Uw ontferming 
Ter bescherming; 
Zend ze tot zijn wachters neer. 
 
'k Zal dan door mijn blijde galmen, 
Door mijn psalmen, 
Loven Uwe Majesteit; 
Mijn geloften U betalen, 
Menigmalen 
Plechtig aan U toegezeid. 
 
*Geloofsbelijdenis 
 
*Zingen: Psalm 21:13 
Verhoog, o HEER, Uw naam en kracht; 
Zo zal ons vrolijk zingen 
Door lucht en wolken dringen; 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
Door ons, nog eeuwen lang, 
Geloofd met psalmgezang. 
 



 

 

 
*Gebed om de opening van het woord 
 
* Schriftlezing:  Genesis 5: 18-24; 1 Korinthe 15: 42-58 
 
Genesis 5: 18-24 
 
18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch. 
19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; 
en hij verwekte zonen en dochters. 
20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en 
hij stierf. 
21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. 
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, 
driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. 
23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. 
24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam 
hem weg. 
 
1Korinthe 15: 42-58 
42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt 
gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in 
onvergankelijkheid. 
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. 
Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 
44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt 
opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 
45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot 
een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 
46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna 
komt het geestelijke. 
47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de 
Heere uit de hemel. 
48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de 
Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 

https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/42
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/43
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/44
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/45
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/46
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/47
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/48


 

 

 49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo 
zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. 
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God 
niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de 
onvergankelijkheid niet. 
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, 
maar wij zullen allen veranderd worden, 
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke 
mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden 
en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed 
zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal 
hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood 
is verslonden tot overwinning. 
55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? 
56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is 
de wet. 
57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere 
Jezus Christus. 
58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, 
altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw 
inspanning niet tevergeefs is in de Heere. 
 
* Tekstgedeelte: 
 
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God 
niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de 
onvergankelijkheid niet. 
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, 
maar wij zullen allen veranderd worden, 
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. 
Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke 
mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. 

https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/50
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/51
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/52
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/53
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/54
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/55
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/56
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/57
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/58
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/50
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/51
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/52


 

 

53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden 
en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 
 
*Zingen: Gezang 212:1,4 en 6 
212:1 
Eens, als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
212:4 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
 
212:6 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gistren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 
 

*Verkondiging: Pasen en de toekomst van ons lichaam 
 
1. Een ernstige vergissing 
 
2. Een verrassende verkondiging 
 
 

https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/1-korinthe/15/53


 

 

*Zingen: Psalm 102:16 
 
Uwer knechten trouwe zonen 
Zullen altoos bij U wonen; 
Ja, bevestigd in hun staat, 
Voor Uw aanschijn, met hun zaad, 
Uwen naam ter ere leven; 
Zij, van smart en smaad ontheven, 
Blijven aan Uw dienst geheiligd, 
Daar Uw goedheid hen beveiligt 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven 

 
 

 
 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer 

NL41 RABO 0373709277 

t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk onder 

vermelding van collecte  15 mei 2022 

 

 



 

 

 
 
 
 
*Zingen: Psalm 98 3 en 4 (staande) 
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 
 
 
 
Laat al de stromen vrolijk zingen, 
De handen klappen naar omhoog; 
't Gebergte vol van vreugde springen 
En hupp'len voor des HEEREN oog: 
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid 
 
*Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


