
 

Liturgie 2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022 
 
Voorganger: Ds. René Visser uit Amsterdam 
Organist: André Weerheim 
Medewerking: De Lofstem, Woubrugge 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Het koor zingt: 
 

- Peace like a river.   
- Samen in de naam van Jezus.  
- Alleluja (alleen het eerste Engelse couplet) 

 
Gemeente gaat staan 
 
We worden stil voor onze God 
 
Votum en groet 
 
Samenzang: Op Toonhoogte 2005 lied 116 
 
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. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samenzang: Psalm 36: 2 
 
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Efeze 5 :14 – 21 HSV 
 
14.  Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de 

doden, en Christus zal over u lichten. 
15.  Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, 

maar als wijzen, 
16.  en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad 

zijn. 
17.  Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil 

van de Heere is. 
18.  En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, 

maar word vervuld met de Geest, 
19.  en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in 
uw hart, 

20.  en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de 
Naam van onze Heere Jezus Christus. 

21.  Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 
 
 
 
 



 

Samenzang: Op Toonhoogte 2005 lied 113: 1, 2 en 3 
 

1. Er komen stromen van zegen, 
dat heeft Gods woord ons beloofd, 
stromen, verkwikkend als regen, 
vloeien tot elk die gelooft. 

 
Stromen, stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 

2. Er komen stromen van zegen, 
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 
op de valleien en bergen, 
zal er nieuw leven dan zijn. 

 
Stromen, stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 

3. Er komen stromen van zegen, 
zend ons die heilstroom nu neer, 
geef ons die grote verkwikking, 
geef z’ ons voortdurend, o Heer. 

 
Stromen, stromen van zegen, 
komen als plasregens neer. 
Nu vallen drupp’len reeds neder, 
zend ons die stromen, o Heer. 
 
 Meditatie 
    thema: Wordt vervuld met de Heilige Geest en zing! 
 
 
 
 
 



 

Het koor zingt: 
 

- Herr, deine Güte 
- Heer van hierboven 
- Als bazuinen zullen galmen. 

  
Dankgebed 
 
Inzameling gaven  

 

 

U kunt uw bijdrage ook 

overmaken via 

• Sionskerk-app 

• NL41 RABO 0373709277  

t. n. v. CvK Hervormde 

Wijkgemeente Sionskerk onder 

vermelding van collecte 

6 juni 2022

 

Samenzang: Op Toonhoogte 2005 lied 332 :1, 2 en 3 (staande) 
 

1. Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 

 
 
 
 



 

2. Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 

 
3. Kroon Hem, de Vredevorst, 

wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 

Zegen 
 
U en jij bent van harte uitgenodigd om 
nog wat te komen drinken in de gemeentezaal en elkaar te 
ontmoeten. 
 
Na het koffiedrinken organiseren we een gemeenteactiviteit 
voor alle leeftijden. 


