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*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Majesteit, groot is Uw majesteit (E.L. 143)  
 
Majesteit, groot is Uw majesteit, 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God die de zijnen leidt. 
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn  
heerschappij. 
 
Dus verhoog, maak eeuwig groot, 
de Naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof, 
aan Jezus de Koning. 
Majesteit, groot is Zijn majesteit. 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus is Heer. 
 
Dus verhoog, maak eeuwig groot, 
de Naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof, 
aan Jezus de Koning. 
Majesteit, groot is Zijn majesteit. 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus is Heer. 
 
 
We worden stil voor God 
 
Votum en Groet 
 
 



 

Zingen: Psalm 21: 4, 5, 13 
 

Hij heeft, o God, van U begeerd 
Het onvergank'lijk leven; 
Gij hebt het hem gegeven. 
Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 
Zo leeft de Vorst altoos; 
Zo leeft hij eindeloos. 
 

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 
Door 't heil, aan hem bewezen! 
Hoe is zijn roem gerezen! 
O alvermogend' Opperheer, 
Wat glans, wat majesteit 
Hebt Gij dien Vorst bereid! 
 

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. 
 
We luisteren naar de Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 48: 4 en 6 
 
Wij, o verheven Majesteit, 
Gedenken Uw weldadigheid 
In't midden van Uw heil'ge woning. 
Gelijk Uw naam is, grote Koning, 
Bij ons terecht geprezen, 
Zo is Uw roem gerezen, 
En bij de volken zeer vermaard, 
Tot aan het uiterst' eind der aard. 
Uw rechterhand, die't kwaad niet duldt, 
Is met gerechtigheid vervuld. 
 



 

Want deze God is onze God; 
Hij is ons deel, ons zalig lot, 
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
 

Gebed 
 

Kinderlied: Ik moet weggaan… 
 

Ik moet weggaan  
Ik moet weggaan 
Ik kan echt niet blijven 
Maar ik zal een mooie brief 
In jullie harten schrijven 
 

Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
Als je dan mijn woorden leest 
Weet je dat ik ben geweest 
 

Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben teruggekomen 
En ik heb mijn mooiste vuur 
Voor jullie meegenomen 
 

Door het wonder van de Geest 
vieren wij het Pinksterfeest 
Door het wonder van de Geest 
Vieren wij het Pinksterfeest 
 
Ik ben bij je 
Ik ben bij je 
Ik ben bij de mensen 
Zodat ze elkaar verstaan 
Over alle grenzen 
 
Door het wonder... 
 
 



 

Schriftlezing: Lukas 24: 36-53 
 
36 En toen zij over deze dingen spraken,  

stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen:  
Vrede zij u. 

37 En zij werden angstig en zeer bevreesd  
en dachten dat ze een geest zagen. 

38 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring  
en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? 

39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf.  
Raak Mij aan en zie,  
want een geest heeft geen vlees en beenderen,  
zoals u ziet dat Ik heb. 

40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien. 
41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden,  

en zich verwonderden, zei Hij tegen hen:  

Hebt u hier iets te eten? 
42 En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis  

en van een honingraat. 
43 En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 
44 En Hij zei tegen hen:  

Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was,  
dat alles vervuld moest worden  
wat over Mij geschreven staat  
in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. 

45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. 
46 En Hij zei tegen hen:  

Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden  
en uit de doden opstaan op de derde dag. 

47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering  
en vergeving van zonden gepredikt worden,  
te beginnen bij Jeruzalem. 

48 En u bent van deze dingen getuigen. 
49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u;  

maar blijft u in de stad Jeruzalem,  
totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. 

 



 

50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië.  
En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. 

51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende,  
dat Hij Zich van hen verwijderde.  
En Hij werd opgenomen in de hemel. 

52 En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem  
met grote blijdschap. 

53 En zij waren voortdurend in de tempel,  
terwijl ze God loofden en dankten. Amen. 

 

Kollossenzen 3: 1-4 
 

1 Als u nu met Christus opgewekt bent,  
zoek dan de dingen die boven zijn,  
waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 

2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 
3 want u bent gestorven  

en uw leven is met Christus verborgen in God. 
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is,  

dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
 
Zingen: Psalm 24: 4 en 5 
 
Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat de Koning in moog' rijden. 
Wie is die Vorst, zo groot in eer? 
't Is God, d' almachtig' Opperheer; 
't Is God, geweldig in het strijden. 
 
Verhoogt, o poorten, nu den boog; 
Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; 
Opdat g' uw Koning moogt ontvangen. 
Wie is die Vorst, zo groot in kracht? 
't Is 't Hoofd van 's hemels legermacht; 
Hem eren wij met lofgezangen. 
 
Verkondiging 



 

Zingen: Psalm 62: 1, 4, 5 
 

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

We geven onze gaven 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer 

RABO 0373709277 

t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk onder 

vermelding van collecte 22 mei 2022 

 
 



 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 

Zingen: 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 


