
 

Liturgie zondagmorgen 11 september 2022 (Viering Heilig Avondmaal) 
Voorganger:    ds. J.T. de Koning 
Organist:    André Weerheim 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 62: 1 
 

Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 104: 17 
 

Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet, 
Gods mogendheid verheffen in mijn lied. 
Ik zal mijn God met lofgezangen eren, 
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren. 
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan, 
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan; 
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden, 
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden. 

 

*Lezen van de geboden 
 

*Zingen: Psalm 25: 2 en 6 
 

HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 



 

Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 

 

*Gebed 
 

*Kinderlied: Is je deur nog op slot… 
 

Refrein:  
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. (2x) 

Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis. 

Refrein: 
Is je deur nog op slot? 
Is je deur nog op slot? 
Van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen. (2x) 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 

 
Thema: Absalom pleegt een staatsgreep 
Bijbelgedeelte: 2 Samuël 15: 1 - 16: 14 



 

*Schriftlezing: Johannes 6: 47 - 59 
 
47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  

Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 
48 Ik ben het Brood des levens. 
49 Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn  

en zij zijn gestorven. 
50 Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt,  

opdat de mens daarvan eet en niet sterft. 
51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is;  

als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.  
En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees,  
dat Ik geven zal voor het leven van de wereld. 

52 De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden:  
Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven? 

53 Jezus dan zei tegen hen:  
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:  
Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet  
en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 

54 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven,  
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 

55 Want Mijn vlees is het ware voedsel  
en Mijn bloed is de ware drank. 

56 Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt,  
blijft in Mij en Ik in hem. 

57 Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft,  
en Ik leef door de Vader,  
zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 

58 Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is;  
niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben  
en gestorven zijn.  
Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 

59 Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs gaf  
in de synagoge in Kapernaüm. 

 
 
 



 

Zingen: Psalm 119: 17 
 

Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 

 

*Verkondiging 
 

*Zingen: gezang 75: 2 en 16 
 
2    Gij zijt het brood van God gegeven, 
 de spijze van de eeuwigheid; 
 Gij zijt genoeg om van te leven 
 voor iedereen en voor altijd. 
 Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
 met leven midden in de dood. 
 
11    Gij zijt de wijnstok van het leven, 
 in duizend ranken uitgebreid, 
 het leven, ons in U gegeven, 
 draagt goede vruchten op zijn tijd. 
 Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
 doorstroom ons met uw hartebloed. 
 
Lezing Formulier 
 
Zingen: Psalm 63: 1 
 

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 



 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Want Gods goedheid zal uw druk 
Eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
Want ik zal Zijn naam nog loven. 

 
Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
*Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 
 



 

*Inzameling 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 
11 september 2022

 
Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
*Zingen: Psalm 86: 5 
 

Gij zijt groot en zeer verheven, 
Gij doet wondren aan ons leven. 
Gij zijt God, ja Gij alleen, 
goedertieren om ons heen. 
Heer, Gij hebt mij aangenomen, 
mij weer tot het licht doen komen 
uit de diepten van de dood. 
Ja, uw goedheid is zeer groot. 

 
*Zegen 


