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*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 150 ( Psalm project ) 
 

Loof God, loof Hem overal, 
loof de schepper van ’t heelal, 
om Zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van Zijn naam en eeuwig wezen 
 
Loof God met bazuingeklank, 
geef Hem eer bewijs en dank, 
loof Hem met de harp en luit, 
loof Hem op de trom en fluit, 
loof Hem op de blijde snaren 
 
Refrein 
Loof de Heer, loof de Heer, 
loof de Heer, elk moet hem eren (2x) 
 
Al wat geest en adem heeft 
loof de Heer die eeuwig leeft, 
loof Hem op het schel metaal 
van de vrolijke cimbaal, 
loof de Heer, elk moet hem eren 
 
Refrein 
Loof de Heer, loof de Heer, 
loof de Heer, elk moet hem eren (2x) 
 

*We worden stil voor God 
 

*Votum en groet 
 

 
 
 



 

Zingen: Onze schuilplaats is God 
 

Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper dan de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons niet zou verlaten 
 
Onze hulp en onze verwachting, 
is in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 
Onze hulp en onze verwachting, 
is in U voor eeuwig. 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige Rots, onze schuilplaats is God 
 
 



 

Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 

*We luisteren naar de geboden van God 
 

Zingen: Koning tot in eeuwigheid 
 

In het duister waar wij wachtten 
Zonder hoop, zonder licht 
Kwam U hier om ons te redden 
Niets dan liefde in Uw blik. 
 
Om de wetten, te vervullen 
kwam Gods Woord toen tot een maagd 
Van een troon vol grootse glorie 
Naar een kribbe hier op aard. 
 
Prijs de Vader 
Prijs de Zoon 
Prijs de Geest 
die in ons woont 
God van glorie 
Majesteit 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid 
 
Om verlorenen te vinden 
Om Uw koninkrijk op aard 
Om de schepping te verlossen 
Werd het kruis U niet bespaard. 
 
En ook zelfs in al uw lijden 
Keek U naar de eeuwigheid 
Wetend, dit is onze redding 
Jezus, U heeft ons bevrijd 
 



 

Prijs de Vader 
Prijs de Zoon 
Prijs de Geest 
die in ons woont 
God van glorie 
Majesteit 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid 
 

*Gebed om de opening van het Woord. 
 
* Schriftlezing: Johannes 14: 1 t/m 7 
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. 
 
 

Zingen: Heer, wijs mij uw weg 
 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 
 
 

https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/johannes/14/1
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/johannes/14/2
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/johannes/14/3
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/johannes/14/4
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/johannes/14/5
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/johannes/14/6
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/johannes/14/7


 

Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
*Verkondiging 
 

Luisterlied:  For the one 
 

Let me be filled 
With Kindness, and compassion for the One 
The One for whom You loved, and gave Your Son 
For humanity; increase my love 
 
Help me to love with open arms, like You do 
A love that erases all the lines, and sees the truth 
Oh that when they look in my eyes, they would see You 
Even in just a smile; they would feel the Father's love 

 
Oh how He loves us 
From the homeless, to the famous, and in between 
You formed us, You made us carefully 
'Cause in the end; we're all Your children 
 
So help me to love with open arms, like You do 
A love that erases all the lines, and sees the truth 
Oh that when they look in my eyes, they would see You 
Even in just a smile; they would feel the Father's love 
 
Let all my life, tell of who You are 
And the wonder of, Your never-ending love 
Let all my life, tell of who You are 
You're wonderful, and such a good Father 
 



 

Let all my life, tell of who You are 
And the wonder of, Your never-ending love 
Let all my life, tell of who You are 
You're wonderful, and such a good Father 
You're wonderful, and such a good Father 
 
Help me to love with open arms, like You do 
A love that erases all the lines, and sees the truth 
Oh that when they look in my eyes, they would see You 
Even in just a smile; they would feel the Father's love ... 
 

 

*Dankgebed 
 

 
 
 
*Inzameling gaven 

 
 
U kunt uw bijdrage eventueel ook overmaken op rekeningnummer 
NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van Collecte.  

 
Tijdens de collecte zingen we: Fundament 
 

Ik bouw op Jezus, anders niet;  
het is zijn bloed dat redding biedt.  
Wie op Hem hoopt, wordt niet beschaamd; 
ik steun alleen op Jezus’ Naam.  
 



 

Refrein: 
Heer, U bent ons fundament. 
Zwak wordt sterk, door al uw werk. 
In de storm blijft U Heer; hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt, 
toont Hij zijn liefde die mij draagt. 
Al woeden stormen om mij heen, 
mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
(Refrein 2x) 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal, 
weet ik dat Hij mij kennen zal. 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 
Zingen (staand): Lopen op het water 
 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 



 

Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
Bridge 2x: 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
*Zegen 
 
Uitloop:  
 

Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt 
dat Jezus leeft, 
en leeft in mij. 
Ik houd mij vast aan Hem 
met alles wat ik ben, 
mijn hoop is in zijn naam alleen. 

 
 
 
 



 

Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 
Mijn hart gelooft, 
mijn mond belijdt: 
waar ik ook ben, 
daar is Hij bij. 
God toont zijn koninkrijk. 
Ik draag zijn heerlijkheid 
door zijn aanwezigheid in mij. 
 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 
God is achter en voor mij, 
omgeeft mij altijd. 
Hij is boven en onder, 
zelfs binnenin mij. 
 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven, 
het vuur in mij. 
Immanuel, 
God dichtbij. 
Hij is het leven in mij. 
 



 

 


