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Organist:    Ad Schouls 
 

*Welkom en mededelingen 
 

*Zingen: Psalm 139: 1 en 14 (Staande) 
 

1. Niets is, o Oppermajesteit, 
Bedekt voor Uw alwetendheid. 
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 
Gij weet mijn zitten en mijn staan; 
Wat ik beraad', of wil betrachten, 
Gij kent van verre mijn gedachten. 

 
14. Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 
Beproef m', en zie, of mijn gemoed 
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 
En doe mij toch met vaste schreden 
Den weg ter zaligheid betreden. 

 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 33: 10 en 11 
 
10. Zijn machtig' arm beschermt de vromen, 

En redt hun zielen van den dood; 
Hij zal hen nimmer om doen komen 
In duren tijd en hongersnood. 
In de grootste smarten 
Blijven onze harten 
In den HEER gerust; 
'k Zal Hem nooit vergeten, 
Hem mijn Helper heten, 
Al mijn hoop en lust. 



 

 
11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 

In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
*Lezen van de geboden  
 Galaten 5: 16-26 
 
*Zingen: Gezang E: 1 en 2 (Enige Gezangen) 
 

1. O allerhoogste Majesteit, 
Die in het rijk der heerlijkheid 
De heem'len hebt tot Uwen troon, 
Wij roepen U, in Uwen Zoon, 
Die voor ons heeft genoeg gedaan, 
Als onzen Vader need'rig aan. 

 
2. Geheiligd word' Uw naam; ai, geef, 

Dat elk, waar hij op aarde leev', 
Dien Vadernaam erkennen moog', 
Uw deugden roeme hemelhoog; 
Dat elk, als kind, aan U gelijk', 
En in zijn doen Uw beelt'nis blijk'. 

 
*Gebed 
 
*Kindermoment:  Handelingen 9: 1-11 

Saulus door Jezus geroepen 
 
 



 

*Kinderlied:   Lees je Bijbel, bid elke dag 
 

Lees je bijbel, 
bid elke dag 
bid elke dag 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag 
bid elke dag 
bid elke dag 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
dat je groeien mag 
dat je groeien mag 
 
Lees je bijbel, 
bid elke dag, 
dat je groeien mag 

 
 
 
 
 

 



 

*Schriftlezing: Romeinen 8: 6-17 
 
6. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de 
Geest is leven en vrede. 
7. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het 
onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat 
ook niet. 
8. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. 
9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de 
Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet 
heeft, die is niet van Hem. 
10. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de 
zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. 
11. En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, 
in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw 
sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont. 
12. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het 
vlees te leven. 
13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de 
Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. 
14. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die 
zijn kinderen van God. 
15. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw 
tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 
ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 
16. De Geest Zelf getuigt met onze geest getuigt met onze geest. 
17. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen 
van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met 
Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. 
  



 

 
Zingen: Psalm 103: 1, 3 en 7 
 

1. Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; 
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; 
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 
Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 
3. Loof Hem, die u vergunt uw zielsverlangen, 

En 't goede tot verzading doet ontvangen; 
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. 
De HEER doet recht, is heilig in Zijn richten; 
Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, 
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 

 
7. Geen vader sloeg met groter mededogen 

Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen, 
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest; 
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten, 
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, 
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest. 

 
 
*Verkondiging (Romeinen 8: 15) 
 
*Zingen: Gezang 419: 1 en 2 (Weerklank) 
 

1. Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen 
U behoor ik toe. 



 

2. Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d’uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
*Inzameling gaven (zie QR-code) 
 
*Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Gezang 452: 2, 4 en 5 (Weerklank, Staande) 
 

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 

  
4.  Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 

Lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

  
5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
*Zegen 
 



 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 17-07-2022 

 

• QR-CODE collecte 
 

             


