
 

Liturgie zondag 264 juli 2022  
 

Voorganger: Dr. P.J. Verhagen uit Harderwijk 
 

Organist: Wim Warnaar 
  

 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 27:1 en 5 
 
God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen? 
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood; 
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen: 
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood. 
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên, 
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên. 
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat, 
Den voet, en viel; omdat het God verlaat. 
 
Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen: 
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 
Alleen bij U, o bron, van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER! 
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 
 
We worden stil voor God 
 
Votum en Groet 
 
 
 
 
 



 

Zingen: Weerklank 288:1,2 en 3 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur; 
een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt; 
niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
 
We luisteren naar Gods gebod 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zingen: Psalm 119: 47 
 
k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord 
Want ik ontving door Uw bevelen 't leven. 
'k Ben d' Uwe, HEER; geleid mij ongestoord; 
Behoud mij toch, naar 't woord aan mij gegeven; 
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord, 
En die gezocht, door Uwen Geest gedreven. 
 
Gebed 
 
Kinderlied: Stel mijn vertrouwen 
 
‘k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
 
Schriftlezing: Genesis 12: 1- 9  Handelingen 9:10-19a 
 
Genesis 12: 1- 9    
 
1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen 
zal. 
2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot 
maken; en u zult tot een zegen zijn. 
3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; 
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. 
4 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en 
Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit 
Haran vertrok. 



 

5 Abram nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al 
hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in 
Haran verkregen hadden; en zij gingen weg om naar het land Kanaän 
te gaan; en zij kwamen in het land Kanaän. 
6 En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij 
Sichem, tot de eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat 
land. 
7 Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal 
Ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die 
hem verschenen was. 
8 Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en 
zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar 
bouwde hij voor de HEERE een altaar en riep de Naam van de HEERE 
aan. 
9 Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het Zuiderland. 
 
Handelingen 9:10-19a 
 
10 En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam 
Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En 
hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. 
11 En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de 
Rechte genoemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand 
van wie de naam Saulus is, uit Tarsus, want zie, hij bidt, 
12 en hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam 
Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer 
ziende zou worden. 
13 Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze 
man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan 
heeft; 
14 en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen 
te nemen die Uw Naam aanroepen. 
15  Maar de Heere zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een 
uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen 
en de koningen en de Israëlieten. 
16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam. 
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17 En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de 
handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij 
gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u 
gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige 
Geest vervuld zou worden. 
18 En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en 
onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. 
19a En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. 
 

Zingen Psalm 51:6 en 7 
 
Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; 
Ai, laat van mij Uw Heil'gen Geest niet scheiden. 
Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden; 
Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. 
Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, 
De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; 
Laat mij, gesterkt door enen eed'len geest, 
Volvaardig 't pad van Uw geboden lopen. 
 
Dan zal ik elk, die't heilspoor bijster is, 
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren; 
De zondaar zal zich dan tot U bekeren, 
En scheppen moed uit mijn behoudenis. 
O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld, 
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen; 
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld, 
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen. 
 
Verkondiging 
 
Handelingen 9:11b 
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Zingen: Gezang 441:3,7 en12 Liedboek 1973 
 
Maar reist gij op uw wijze, 
dan reist gij nog niet goed. 
De rechte pelgrimsreize 
is tegen vlees en bloed. 
Hoe zoudt gij zonder pijn 
uw oude mens verlaten? 
Geen medicijn kan baten: 
er moet gestorven zijn. 
 
Wij gaan als ingekeerden 
stil door een vreemd gebied, 
verachten voor de wereld, 
die men niet hoort of ziet. 
Maar geeft men op ons acht, 
dan hoort men hoe wij zingen 
van onze grote dingen: 
wij weten wat ons wacht! 
 
Wij moesten het maar wagen 
't is wel het wagen waard 
om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Komt, gaat met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 
 
 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 



 

We geven onze gaven 
 

 
 
 U kunt uw bijdrage eventueel ookovermaken op rekeningnummer 
NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van Collecte 24 juli 2022  
 
 
Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
Zingen: Psalm 1: 1en2 
 
Welzalig hij, die in der bozen raad 
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat, 
Noch nederzit, daar zulken samenrotten, 
Die roekeloos met God en godsdienst spotten; 
Maar 's HEEREN wet blijmoedig dag en nacht 
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht. 
 
Want hij zal zijn gelijk een frisse boom, 
In vetten grond geplant bij enen stroom, 
Die op zijn tijd met vruchten is beladen, 
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen; 
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed; 
Het gaat hem wel; 't gelukt hem, wat hij doet. 
 
 
Zegen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


