
Liturgie zondagavond 7 augustus 2022 

Voorganger : prop. J. Speksnijder,  Gouda 

Organist : Cock Zwaan 

Welkom en mededelingen 

Zingen : Ps. 122 : 2  ( staande) 

2. De stammen, naar Gods naam genoemd,                                        

gaan derwaarts op; waar elk zich buigt                                                 

naar d' ark, die van Gods gunst getuigt;                                                       

Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;                                                       

want d' achtb're zetel van ’t gericht                                                                           

is daar voor Davids huis gesticht;                                                                              

de rechterstoelen staan daar binnen.                                                                  

Bidt, met een algemene stem,                                                                                  

om vrede voor Jeruzalem.                                                                                        

Het ga hun wèl, die u beminnen. 

We worden stil voor onze God 

Votum 

Inleiding v/h thema “wij geloven en belijden” 

Zingen: Ps. 67 : 2 en 3 

2 De volken zullen U belijden,                      

o God, U loven al te zaâm.                                                                           

De landen zullen zich verblijden,                                                                                

en juichen over Uwen naam.                                                                 

Volken zult Gij rechten,                                                                            

hunne zaak beslechten,                                                                                              

in rechtmatigheid;                                                                                   

Volken op deez' aarde,                                                                                                     

die Uw arm vergaarde,                                                                                       

die Gij veilig leidt. 



 

3. De volken zullen, HEER, U loven;                                                                      

o HEER, U loven altemaal,                                                                           

Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven,                                                     

dat z' ons op haar gewas onthaal'.                                                                  

God is ons genegen;                                                                                              

onze God geeft zegen.                                                                                                

Hij, die alles geeft,                                                                                                      

Hij zal zijn geprezen;                                                                                            

Hem zal alles vrezen,                                                                                            

wat op aarde leeft. 

Geloofsbelijdenis van Nicea 

Zingen : Ps. 25 : 1 

1. 'k Hef mijn ziel, o God der goden,                                                                   

tot U op, Gij zijt mijn God;                                                                                                  

'k Heb op U vertrouwd in noden;                                                                             

weer van mij toch schaamt' en spot;                                                                 

Dat mijn vijand nooit van vreugd                                                                              

om mij opspring'; Die U wachten,                                                                                 

dekt nooit schaamt'; maar die de deugd,                                                    

zonder oorzaak, stout verachten. 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Schriftlezing : Romeinen 10 : 1 – 11 ,  NGB art 1 

Romeinen 10 
1. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God 
voor Israël is gericht op hun zaligheid. 
2. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet 
met het juiste inzicht. 
3. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een 
eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich 
niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. 
4 .Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 
ieder die gelooft. 



5. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De 
mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. 
6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg 
niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus 
naar beneden brengen. 
7 .Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden 
naar boven brengen. 
8. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw 
hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: 
9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft 
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 
10. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond 
belijdt men tot zaligheid. 
11. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd 
worden. 
 
Artikel 1: Dat er een enig God is 
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een 
enig en eenvoudig geestelijk 
Wezen, Dat wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzichtbaar, 
onveranderlijk, oneindig, almachtig; 
volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige Fontein 
van alle goed. 
 
Tekst voor prediking : NGB art.01 
                       Thema : “wij geloven én belijden” 
 
Preekvragen 1) Waarom preken wij in onze kerken uit                  
           belijdenisgeschriften? 
                            2) Waarom hebben veel mensen moeite met 
                                belijdenisgeschriften? 
                            3) Wat houdt het in om te geloven en te belijden? 
                            4) Wat heeft dat te maken met onze 
                                belijdenisgeschriften? 
 
 

 

 



Zingen : Gez. 322 : 1 en 2    weerklank 

 

1 Wij willen, God, Uw naam belijden,                                           

met eerbied staan wij voor Uw troon.                                                            

Wij willen aan Uw dienst ons wijden                                                               

in Jezus Christus, Uwe Zoon.                                                                    

Dankbaar dat Hij voor onze zonden,                                                                        

op Golgotha aan ’t kruishout leed,                                                                

wordt onze liefde hier verbonden,                                                                        

aan wat zijn liefd’ als eerste deed. 

 

2 Ja, zondaars zijn wij, diep bedorven,                                             

ook dat belijden wij – met smart.                                                                    

Maar Jezus, aan het kruis gestorven,                                                     

verzoent en troost ons schuldig hart.                                                                      

Uw evangelie bracht ons samen,                                                                           

heeft ons hart aan Uw hart gehecht,                                                                    

zó hecht dat elk persoonlijk: ‘Amen’,                                                                      

en mét Uw kindren: ‘Amen’ zegt. 

 

Dankgebed en voorbede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We geven onze gaven  

 

   U kunt uw bijdrage overmaken via:     

   . Sionskerk - app 

   . Rekeningnummer   

      NL 41 RABO 0373709277                                                                 

                                        t.n.v. CvK Herv. Wijkgem. Sionskerk   

                                       onder vermelding : collecte 07-08-2022 

                                    .  QR- code collecte     

                                    .  in de collectezak bij de uitgang     

                                                                                                    

Slotzang : Ps. 64 : 10             (staande) 

 

10 't Rechtvaardig volk zal zich verblijden,                                         

betrouwend op de HEER alleen;                                                                                

D' oprechten zullen, weltevreên,                                                                   

terwijl zij Hem hun harten wijden,                                                                     

Zijn naam belijden. 

 

Zegenbede 


