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Koor: U bent heilig 
 

U bent heilig – U bent heilig 
U bent machtig – U bent machtig 
U bent waardig – U bent waardig 
Eer en ontzag – Eer en ontzag 

Ik wil volgen – Ik wil volgen 
Ik wil luist’ren – Ik wil luist’ren 
Van U houden – Van U houden 
Iedere dag – Iedere dag 

 
Ik wil zingen – U die koning bent 
En juichen – en de hoogste Heer 
In aanbidding – U de machtige 
mij buigen – Kwam op aarde neer 
U de Heer – Als Emannuel 
aller Here – God zal met ons zijn 
U mijn God – Als het Lam van God 
Wil ik eren – Zo volmaakt en rein 
Ik wil zingen – U die leven geeft 
En juichen – Mij bevrijding bracht 
In aanbidding – En voor eeuwig leeft 
mij buigen – U hebt alle macht 
U de Heer – U de Alfa, Omega 
aller Here – Eens zal ik U zien 
U mijn God – U mijn Meester, Messias, 
Wil ik eren – Verlosser en Vriend 

 
U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U. 
U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U. 

 
 
 



 

Koor: Eeuwige God 
 

Zegen, aanbidding, 
kracht, overwinning, 
ere zij de eeuwige God.  
Laat elke natie, elke creatie, 
buigen voor de eeuwige God.  
 
Elke tong in hemel, op aard, 
zal uw macht belijden. 
Elke knie buigt neer voor uw troon, 
aanbiddend.  
U wordt hoog verheven o God 
en oneindig is uw heerschappij, 
o eeuwige God.  
 
Zegen, aanbidding, 
kracht, overwinning, 
ere zij de eeuwige God.  
Laat elke natie, elke creatie, 
buigen voor de eeuwige God.  
 
*Welkom en mededelingen 

 

Zingen: Psalm 33: 11 (staande) 
 

Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 



 

*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 100 
 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 
De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 

 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 

 

*Lezen van de geboden 
 

Zingen: Psalm 133: 3 
 

Waar liefde woont,  
gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf,  
daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 
*Gebed 
 



 

*Kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn… 
 

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 
 
Kinderen gaan naar de kinderdienst 
Thema: Absalom komt ten val  
Bijbelgedeelte: 2 Samuël 16: 15 - 17: 29 

 

*Schriftlezing: Lukas 14: 1-15 
 
1 En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders  

van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, 
dat zij scherp op Hem letten. 

2 En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht. 
3 En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden  

en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? 
4 Maar zij zwegen.  

En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. 
5 En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte:  

Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt,  
deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? 

6 En zij konden Hem daarop geen antwoord geven. 
 
 



 

7 En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden,  
toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen.  
Hij zei tegen hen: 

8 Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, 
ga dan niet aanliggen op de ereplaats,  
opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u,  
door hem uitgenodigd is, 

9 en hij die u en hem uitgenodigd heeft,  
tegen u zal komen zeggen:  
Geef hem die plaats.  
U zou dan tot uw schande de laatste plaats  
beginnen in te nemen. 

10 Maar wanneer u uitgenodigd bent,  
ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen,  
opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft,  
hij tegen u zal zeggen:  
Vriend, kom hoger op.  
Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen  
die met u aanliggen. 

11 Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden  
en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 
 

12 En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had:  
Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt,  
roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers,  
en niet uw familieleden of rijke buren,  
opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen  
en het u vergolden wordt. 

13 Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, 
nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. 

14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. 
Want het zal u vergolden worden  
in de opstanding van de rechtvaardigen. 
 

15 Toen een van hen die mee aanlagen, deze dingen hoorde,  
zei hij tegen Hem:  
Zalig is hij die brood zal eten in het Koninkrijk van God. 



 

Zingen: Psalm 65: 2 
 

Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
die heilig zijt en goed. 
Gij die ons in uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

 
 

*Verkondiging 
 
 

Zingen: Breng ons samen… 
 
 
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

  
 



 

U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 

 

Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

 

*Dankgebed 
 

 *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 

18 september 2022

 

Hineni zingt: Toon mijn liefde… 
 

Aan de maaltijd wordt het stil, 
als de meester knielen wil, 
en vol liefde als een knecht, 
elk apart de voeten wast en zegt: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen 



 

Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 
 
In de wereld wordt het stil, 
als wij doen wat Jezus wil 
en gaan dienen als een knecht, 
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei: 
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel, 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij 
Als je Mij gaat volgen. 
 
Toon mijn liefde, aan de ander 
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad. 

 
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. 

 
*Zegen 
 



 

Koor: Blessing 
 

May the Lord bless you and keep you 
May His light always shine upon you 
And be gracious unto you 
May He always be present with you 
And give you peace 
 
He will give your power and strength 
For the future bright and blessed 
Jesus said come to me with your burdens 
and I will give you rest 
He will protect your and keep you safe 
From the dangers along the way 
When you down He will comfort you 
For His grace is new each day 
New each day 
 
Amen 

 


