
 

Liturgie zondagavond 18 september 2022 
 
Voorganger: Ds. T. Jacobs, Leiden 
Organist: Cock Zwaan 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm . 144: 2 (staande) 
 

2. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen, 
Dat Gij, o HEER, hem gunsten wilt bewijzen, 
Dat Gij hem kent? Wat is des mensen kind, 
Dat Gij het acht en zo getrouw bemint? 
Hij mag den naam van ijdelheid wel dragen; 
Zijn tijd is kort, en al zijn levensdagen, 
Hoe groot, hoe sterk hij op deez' aarde zij, 
Gaan snel, gelijk een schaduwe, voorbij. 
 

We worden stil voor onze God 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 8: 1, 4, 5 en 9 
 

1. HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 
Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! 
Gij, die den glans van Uwe majesteit 
Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid. 

 
4. Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 

De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt! 

 
5. Gij deedt hem wel, een weinig tijds, beneden 

Het eng'lenheir een rang en plaats bekleden; 
Maar hebt hem ook Uw rijkste gunst betoond, 
En hem met eer en heerlijkheid gekroond. 

 



 

9. HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen; 
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond, 
Die grote naam door 't ganse wereldrond! 

 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Psalm 8 
 
De majesteit van de HEERE 
 
1.  Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 
 
2.  HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele 

aarde! 
3. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen 

hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw 
tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten 
ophouden. 
 

4.  Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, 
 de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 
5.  wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, 
 en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 
 
6.  Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen 
 en hem met eer en glorie gekroond. 
7.  U doet hem heersen over de werken van Uw handen, 
 U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 
 
8.  schapen en runderen, die allemaal, 
 en ook de dieren van het veld, 
9.  de vogels in de lucht en de vissen in de zee, 
 al wat over de paden van de zeeën gaat. 
 
10.  HEERE, onze Heere, 
 hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! 
 
 



 

Gezang 480: 1, 2 en 4 (LvdK 1973) 
 

1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 

 
2. Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 

 
4. Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 

Verkondiging: Tekst: Psalm 8: 5 
 
Thema: mens onder de heerlijkheid van Gods Naam  
 
Zingen: Psalm 148: 3 en 4 
 

3. Loof, aarde, loof Gods wonderdaân; 
Gij, walvis, grond'looz' oceaan; 
Gij, sneeuw en hagel, damp en gloed; 
Gij, stormwind, die Zijn last voldoet; 
Gij, bergen, heuvels, landen, stromen; 
Gij, dierb're vrucht- en cederbomen; 
Looft, looft des Scheppers oppermacht, 
Die u uit niets heeft voortgebracht. 

 
 



 

4. Looft, kruipend wild en tam gediert'; 
Looft, vogels, Hem, die 't al bestiert; 
Gij, koningen en rechters, saâm; 
Gij, vorsten, volken, roemt Gods naam; 
Gij, maagden, en gij, jongelingen, 
Laat nimmer af Zijn lof te zingen; 
Eerwaarde grijsheid, frisse jeugd, 
Weest in den God uws heils verheugd! 

 
Geloofsbelijdenis 

 
Zingen: Psalm 113: 1 
 
Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER; 
Looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer; 
De naam des HEEREN zij geprezen; 
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid; 
Men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 
 
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. 
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Sionskerk 

onder vermelding van collecte 

18 september 2022

 

 

 



 

Zingen: Gez. 281 (LvdK 1973) (staande) 
 

1. Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 

 
2. Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

 
3. Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 

 
4. Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 
 

 
Zegen 


