
 

Liturgie zondagmorgen 25 september 2022 
 
Voorganger: Ds. J. Van der Meijden, Bergambacht 
Organist: André Weerheim 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 

 
Zingen: Psalm 103: 8 en 7 
 

8. 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. 

 
7. 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. 
 

 

Zingen: Weerklank lied 285: 1, 2 en 3 (staande) 
 

1. Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
 
 
] 

 



 

2. Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen 
in uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 

 
3. Heer, ik wil horen 

uw zachte stem. 
Laat and’re stemmen 
in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht  
van uw aangezicht zal zien. 

 
We worden stil voor onze God 
 
Votum en groet 
 
 
Zingen: Psalm 145: 1 en 7 
 

1. God, mijn God, Gij aller vorsten HEER, 
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer; 
Ik zal den roem van Uwe majesteit 
Verhogen tot in d' eindlooz' eeuwigheid; 
'k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen. 
De HEER is groot; al 't schepsel moet Hem prijzen; 
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven. 
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven. 
 

7. De HEER bewaart de ziel, die Hem bemint; 
Maar Hij verdelgt, dien Hij godd'loos bevindt. 
Mijn blijde tong zal roemen in den HEER, 
En alle vlees zal juichen tot Gods eer. 
 

Lezen van de geboden 
 



 

Zingen: Gezang. A (Tien Geboden des Heeren): 9   
 

9. Och, of wij Uw geboôn volbrachten! 
Genâ, o hoogste Majesteit! 
Gun door 't geloof in Christus krachten, 
Om die te doen uit dankbaarheid. 

 
Gebed 
 
Zingen: Kinderlied Hemelhoog 608: 1 en 2 

 

1. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je thuis bent of buiten op straat. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
met de bel van je fiets op de maat. 
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 
Doe je mee, want ook jij hoort erbij. 
Zing en fluit! (fft, fft, fft) 
Roep het uit! (hoi, hoi, hoi) 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

2. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 
of je bruin bent of sproetig of blond. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer 
met je hand of je voet of je mond. 
Want een vrolijk geluid maakt je blij. 
Ben je ziek of gezond, kom erbij! 
Ook je stem (la, la, la) 
is van Hem. (la, la, la) 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
Thema: David keert terug in Jeruzalem 
Bijbelgedeelte: 2 Samuël 18 - 19 
 
Schrift- en tekstlezing: 2 Kronieken 11: 11 - 17 + 12: 1 - 14  
Mattheüs 16: 24 – 27 
 



 

2 Kronieken 11: 11 – 17 
 
11.  En hij versterkte deze vestingen, en stelde leiders over 

hen aan en sloeg er voedselvoorraden, olie en wijn op, 
12.  en in elke stad bovendien grote schilden en speren. Hij 

versterkte ze buitengewoon. Juda behoorde hem toe, met 
Benjamin. 

13.  Verder voegden de priesters en de Levieten, die in heel 
Israël waren, zich vanuit heel hun gebied bij hem. 

14.  Want de Levieten verlieten hun weidegronden en hun 
bezit, en gingen naar Juda en naar Jeruzalem, omdat 
Jerobeam en zijn zonen hen uit de priesterdienst voor de 
HEERE verstoten hadden. 

15.  Hij had voor zichzelf priesters aangesteld voor de 
offerhoogten, voor de demonen en voor de kalveren die hij 
gemaakt had. 

16.  Na hen kwamen uit alle stammen van Israël zij die zich 
met heel hun hart toelegden op het zoeken van de 
HEERE, de God van Israël, naar Jeruzalem, om de 
HEERE, de God van hun vaderen, offers te brengen. 

17.  Zo versterkten zij het koninkrijk Juda en maakten zij 
Rehabeam, de zoon van Salomo sterk, drie jaar; want drie 
jaar lang gingen zij in de weg van David en Salomo. 

 
2 Kronieken 12: 1 - 14 
 
1.  En het gebeurde, toen Rehabeam zijn koningschap 

gevestigd had en hij sterk geworden was, dat hij de wet 
van de HEERE verliet, en heel Israël met hem. 

2.  Nu gebeurde het in het vijfde jaar van koning Rehabeam 
dat Sisak, de koning van Egypte, optrok tegen Jeruzalem, 
omdat zij de HEERE ontrouw waren, 

3.  met twaalfhonderd strijdwagens en met zestigduizend 
ruiters. En het volk dat met hem uit Egypte kwam, Libiërs, 
Suchieten en Cusjieten, was niet te tellen. 

4.  Hij nam de versterkte steden in, die Juda had, en hij kwam 
tot aan Jeruzalem. 

5.  Toen kwam de profeet Semaja bij Rehabeam en de 
vorsten van Juda, die zich vanwege de komst van Sisak in 



 

Jeruzalem verzameld hadden, en zei tegen hen: Zo zegt 
de HEERE: Ú hebt Mij verlaten, daarom heb Ík u ook 
overgelaten in de handen van Sisak. 

6.  Daarop vernederden de leiders van Israël en de koning 
zichzelf en zeiden: De HEERE is rechtvaardig. 

7.  En toen de HEERE zag dat zij zich vernederden, kwam het 
woord van de HEERE tot Semaja: Omdat zij zich hebben 
vernederd, zal Ik hen niet te gronde richten. Ik zal hen 
binnenkort ontkoming geven, en Mijn grimmigheid zal niet 
over Jeruzalem door de hand van Sisak uitgegoten 
worden. 

8.  Zij zullen hem echter tot dienaren zijn, zodat zij het verschil 
tussen Mijn dienst en de dienst van de koninkrijken van de 
landen leren kennen. 

9.  Sisak, de koning van Egypte, trok op tegen Jeruzalem en 
nam de schatten van het huis van de HEERE en de 
schatten van het huis van de koning weg, ja, hij nam alles 
weg. Hij nam ook de gouden schilden weg die Salomo 
gemaakt had. 

10.  In plaats daarvan maakte koning Rehabeam bronzen 
schilden en stelde die onder de verantwoordelijkheid van 
de bevelhebbers van de lijfwachten, die de ingang van het 
huis van de koning bewaakten. 

11.  En het gebeurde, zo dikwijls als de koning naar het huis 
van de HEERE ging, dat de lijfwachten kwamen en ze 
droegen en ze daarna weer terugbrachten naar de 
wachtruimte voor de lijfwachten. 

12.  Omdat hij zich vernederde, keerde de toorn van de 
HEERE zich van hem af en richtte Hij hem niet geheel en 
al te gronde. Er waren in Juda ook nog goede dingen. 

13.  Zo verstevigde koning Rehabeam zijn positie in Jeruzalem 
en bleef hij regeren. Rehabeam was namelijk eenenveertig 
jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde zeventien 
jaar in Jeruzalem, de stad die de HEERE uit alle stammen 
van Israël verkozen had, om Zijn Naam daar te vestigen. 
De naam van zijn moeder was Naäma, een Ammonitische. 

14.  En hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op 
richtte om de HEERE te zoeken. 

 



 

Mattheüs 16: 24 – 27 
 
24.  Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter 

Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn 
kruis opnemen en Mij volgen. 

25.  Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het 
verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal 
het vinden. 

26.  Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en 
aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als 
losprijs voor zijn ziel? 

27.  Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid 
van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder 
vergelden naar zijn daden. 

 
 
 
 
 
Zingen: Psalm 72: 1 en 2 
 

1. Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 

2. De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt; 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijz'len, wie verdrukt. 

 



 

Verkondiging: Thema:  Niet voor even, maar voor het leven 
 
Zingen: Psalm 119: 67 
 

67. Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren; 
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast, 
Ai, laat het mij toch nimmer overheren. 
Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast, 
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 

 
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 

25 september 2022

 

Kinderen komen terug van de kinderdienst 
 



 

Zingen: Weerklank Lied 450:1 en 5 (staande) 
 

1. Laat ons de Heer lofzingen, 
juich, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zijn woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Daarom lof zij de Here, 

in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al ’t goede 
nu en in eeuwigheid. 

 
Zegen 


