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Welkom en mededelingen 

Zingen: Ps. 103 : 8 en 7 

8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 

Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr; 

Wanneer de wind zich over 't land laat horen, 

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 

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. 

Zingen: Ps. 66 : 2, 5 en 6 

2, Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen; 

Het heff' de schoonste psalmen aan, 

Gezangen, die Uw naam verhogen, 

De glorie van Uw wonderdaân. 

Komt, allen, ziet Gods wijze wegen; 

Wat is Zijn werking hoog geducht, 

Hetzij Hij 't mensdom met Zijn zegen 

Bezoekt, of met Zijn strenge tucht! 

 

 



5. Een net belemmerd' onze schreden; 

Een enge band hield ons bekneld; 

Gij liet door heerszucht ons vertreden; 

Gij gaaft ons over aan 't geweld; 

Hier scheen ons 't water t' overstromen, 

Daar werden wij bedreigd door 't vuur; 

Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, 

Verkwikkend ons ter goeder uur. 

6. Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen, 

Zal ik, genoopt tot dankbaarheid, 

Verschijnen voor Zijn heilig' ogen 

Met offers, aan Hem toegezeid. 

Ik zal, nu ik mag ademhalen, 

Na zoveel bangen tegenspoed, 

Al mijn geloften U betalen, 

U, Die in nood mij hebt behoed. 

We worden stil voor onze God 

Votum en Groet 

Zingen: Ps. 66 : 8 en 10 

6. Komt, luistert toe, gij Godgezinden, 

Gij, die den HEER van harte vreest, 

Hoort, wat mij God deed ondervinden, 

Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

'k Sloeg heilbegerig 't oog naar boven, 

Ik riep den HEER ootmoedig aan; 

Ik mocht met mond en hart Hem loven, 

Hem, Die alleen mij bij kon staan. 

 

10. God zij altoos op 't hoogst geprezen; 

Lof zij Gods goedertierenheid, 

Die nimmer mij heeft afgewezen, 

Noch mijn gebed gehoor ontzeid! 



We luisteren naar de geboden van God 

 

Zingen: Gez. 207 : 1, 2, 3 en 4     weerklank 

 

 

 

 

 

 



 

Gebed 

Kinderlied   “Jezus is d goede Herder” 

Jezus is de goede herder,              

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal. 

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, 

als je bang in ‘t donker bent, 

denk dan eens al die schapen 

die de Heer bij name kent. 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal 

En wanneer je soms alleen bent 

en je hart is vol verdriet, 

denk dan aan de goede herder 

Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

Jezus is de goede herder, 

Jezus Hij is overal, 

Jezus is de goede herder, 

brengt mij veilig naar de stal, 

brengt mij veilig naar de stal. 



Schriftlezingen 1) Mattheus 7 : 1- 14 

      Antwoordlied Ps. 133 : 3 

                                2) Jakobus 4 : 1-12 

Mattheüs 7 
1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; 
2. want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld 
worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 
3.Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt 
u de balk in uw eigen oog niet op? 
4. Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit 
uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 
5. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen 
zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. 
6. Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de 
zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, 
zich omkeren en u verscheuren. 
7. Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal 
voor u opengedaan worden. 
8. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie 
klopt zal opengedaan worden. 
9. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om 
brood vraagt? 
10. Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? 
11. Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, 
hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven 
aan hen die tot Hem bidden. 
12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want 
dat is de Wet en de Profeten. 
13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is 
de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar 
binnen gaan; 
14. maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en 
weinigen zijn er die hem vinden. 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Ps. 133 : 3 

3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 

Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 

En 't leven tot in eeuwigheid. 

Jakobus 4 
1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze 
hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw 
lichaam strijd voeren? 
2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u 
om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en 
voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. 
3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel 
het in uw hartstochten door te brengen. 
4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap 
met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de 
wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. 
5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, 
verlangt Die vurig naar afgunst? 
6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God 
keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij 
genade. 
7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal 
van u wegvluchten. 
8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, 
en zuiver de harten, dubbelhartigen! 
9 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd 
worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. 
10 Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen. 
11 Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder 
kwaadspreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet 
en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader 
van de wet, maar een rechter. 
12 Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde 
richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt? 
 
 
 
 
 



 
 
Zingen : Gez. 249 : 1, 2 en 3                  weerklank 
 

 

 

 

 

 

 

 

Verkondiging 

Thema : “ Volhardend bidden “   ( Matth. 7 : 11 ) 

 

 

 



 

Zingen : Ps. 138 : 3 

3. Dan zingen zij, in God verblijd, 

aan Hem gewijd, / van 's Heeren wegen. 

Groot is des Heeren heerlijkheid, 

zijn majesteit / ten top gestegen. 

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 

op hen het oog / die needrig knielen. 

Maar ziet van ver met gramschap aan 

de eigenwaan / van trotse zielen. 

Dankgebed en voorbeden 

 

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                                                                                                        

 

De kinderen komen terug in de kerk 

 

 

 



Zingen : Ps. 138 : 4 

4. Als ik, omringd door tegenspoed, 

bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 

uw rechterhand / zal redding geven. 

De Heer is zo getrouw als sterk, 

Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 

Verlaat niet wat uw hand begon, 

o Levensbron, / wil bijstand zenden. 

 

Zegen 


