
 

Liturgie zondagavond 21 augustus 2022  
Voorganger:  ds. J.T. de Koning 
Organist:   Cock Zwaan 
 
*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 62: 5 (Staande) 
 

In God is al mijn heil, mijn eer, 
Mijn sterke rots, mijn tegenweer; 
God is mijn toevlucht in het lijden. 
Vertrouw op Hem, o volk, in smart, 
Stort voor Hem uit uw ganse hart: 
God is een toevlucht t' allen tijde. 

 
We worden stil voor God 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 33: 1 en 2 
 

1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, 
Rechtvaardigen, verheft den HEER. 
Het past oprechten, God te loven; 
Zingt Zijnen groten naam ter eer. 
Prijst Hem in uw psalmen, 
Met de schoonste galmen; 
Roept Zijn weldaan uit; 
Laat de keel zich paren 
Met den klank der snaren; 
Looft Hem met de luit. 

 
 
 
 
 
 



 

2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen 
De nieuwe blijken van Zijn gunst; 
Het speeltuig moet dien toon vervangen; 
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst. 
Alles moet Hem eren; 
Want het woord des HEEREN, 
't Richtsnoer Zijner daân, 
Is volmaakt rechtvaardig, 
Al onz' achting waardig; 
Eeuwig zal 't bestaan. 

 
 

We belijden het geloof 
 
 

Zingen: Gezang 314: 1 en 3 
 

1  Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijn is de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

 

3  Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saâm, 
wij roemen in één Vadernaam. 

 

Gebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schriftlezing: Lukas 13: 1-9 
 

1 Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem,  
die Hem berichtten over de Galileeërs  
van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 

2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen:  
Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest  
dan alle andere Galileeërs,  
omdat zij zulke dingen geleden hebben? 

3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert,  
zult u allen evenzo omkomen. 

4 Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel  
en die daardoor gedood werden,  
denkt u dat zij meer schuld hebben gehad  
dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 

5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert,  
zult u allen evenzo omkomen. 

 
6 En Hij sprak deze gelijkenis:  

Iemand had een vijgenboom,  
die in zijn wijngaard geplant was.  
En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken,  
maar vond die niet. 

7 Toen zei hij tegen de wijngaardenier:  
Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom  
en vind die niet.  
Hak hem om. Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? 

8 En hij antwoordde en zei tegen hem:  
Heer, laat hem ook nog dit jaar staan,  
totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. 

9 Wellicht dat hij dan vrucht draagt.  
Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. 

 
 
 
 
 



 

Zingen: Psalm 102: 1 
 

Hoor, o HEER, verhoor mijn smeken, 
Laat m' Uw bijstand niet ontbreken; 
Ai, veracht mijn tranen niet, 
Daar Gij al mijn angsten ziet; 
Als ik, in benauwde dagen, 
U, mijn God, mijn leed moet klagen, 
Wil dan spoedig U ontfermen, 
Wil mij door Uw macht beschermen. 

 
Verkondiging 
 

Zingen: Gezang 78: 1, 2, 4 
 

Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Dankgebed en voorbeden 



 

We geven onze gaven (Zie QR-code) 
 
Zingen: Psalm 89:7 

 
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht  
van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe;  
Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 
Zegen 
 
  



 

 

*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 21-08-2022 

 

• QR-CODE collecte 
 

• Deurcollecte (Contant /collectebonnen) 
 

           
             
 


