
 

Liturgie zondag 4 september 2022  
Voorganger: J.T. de Koning 

Organist: Wim Warnaar 
 
*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 103: 8 en 7 
 

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. 

 
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. 

 
We worden stil voor God 
 
Votum en Groet 
 
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 
 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 



 

Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 
We luisteren naar het eerste deel van het Avondmaalsformulier 
 
Zingen: Psalm 26: 1 en 2 
 

O Heer, op wie ik pleit, 
in mijn eenvoudigheid 
heb ik geleefd, U toegewend. 
Op U is al mijn hopen. 
Ik leg mij voor U open, 
die mij in hart en nieren kent. 

 
Beproef vrij, van omhoog, 
Mijn hart, dat voor Uw oog, 
Alwetende, steeds open lag. 
Doorzoek mij; toets mijn gangen; 
Doorgrond al mijn verlangen; 
En stel mijn oogmerk in den dag. 

 
Gebed 
 
Kinderlied 
 
Zingen: Diep, diep, diep als de zee 
 

Diep, diep, diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou en mij. 



 

‘t Is net zo diep, diep, 
diep als de zee. 
Hoog, hoog, hoog als de lucht. 
Wijd, wijd, wijd 
als het water blauw. 
Is Jezus' liefde voor jou. 

 

Schriftlezing: Johannes 2: 1-12 
 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea;  
en de moeder van Jezus was daar. 

2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 
3 En toen er een tekort aan wijn ontstond,  

zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 
4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen?  

Mijn uur is nog niet gekomen. 
5 Zijn moeder zei tegen de dienaars:  

Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. 
6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet,  

volgens het reinigingsgebruik van de Joden,  
elk met een inhoud van twee of drie metreten. 

7 Jezus zei tegen hen: Vul de watervaten met water.  
En zij vulden ze tot aan de rand. 

8 En Hij zei tegen hen: Schep er nu iets uit  
en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. 

9 Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had,  
dat wijn geworden was  
– hij wist niet waar de wijn vandaan kwam,  
maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – 
riep de ceremoniemeester de bruidegom. 

10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor,  
en wanneer men er goed van gedronken heeft,  
daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. 

11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen,  
te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard;  
en Zijn discipelen geloofden in Hem. 

12 Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moeder, Zijn broers  
en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen. 



 

Zingen: Gezang 38: 3 en 5 
 
3    Ik zal u werven tot mijn bruid, 
 zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. 
 Een lichte bruidstijd zal beginnen 
 in liefde en gerechtigheid. 
 Ik zal u waarlijk trouw beminnen. 
 Geheel mijn hart gaat naar u uit. 
 Ik leer u wat mijn naam beduidt. 
 Zo zult gij eindelijk Mijn kennen. 
 
5    En wie Ik was voorbijgegaan, 
 omdat hij zelf Mij had vergeten, 
 zal van mijn milde ontferming weten. 
 Mijn eigen volk noem Ik voortaan 
 wie niet mijn volk had moeten heten. 
 Ik spreek u als mijn liefste aan. 
 Dan zegt gij stil en blij mijn naam: 
 mijn Bruidegom, mijn God van vrede. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 36: 2 
 

Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 

 



 

Dankgebed en voorbeden 
 
We geven onze gaven 
 

 
 

 
U kunt bijdragen door een gift: 
 
• in de collectezak bij de   
  uitgang 
 
• via de Sionskerk-app of 
 
• via de bank rekeningnr.    

NL41 RABO0373709277 
  t. n. v. CvK Hervormde  
  Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van collecte 
4 september 2022 

 
De kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
Zingen: Psalm 81: 4 en 12 
 

God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

 
"Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

 
Zegen 


