
 

Liturgie zondagavond 18 december 2022  
Voorganger:  ds. P. Wijnberger, Bergambacht 
Organist:   Wim Warnaar 
 
*Welkom en mededelingen 
 
*Zingen: Psalm 149: 1 en 2 (OB/ Staande) 

1. Looft, looft den HEER, dien, onbedwongen, 
Een nieuw gezang zij toegezongen, 
In 't midden Zijner gunstelingen, 
Die Hem ter ere zingen. 
Dat Israël, met blijden klank, 
Zijn milden Schepper loov' en dank'; 
Dat Sions kroost, met lofgejuich, 
Zich voor zijn Koning buig'. 

 
2. Laat d' ijverige tempelreien 

Op fluiten 's Hoogsten naam verbreien; 
Hun psalmgezangen vrolijk paren, 
Met trommelen en snaren; 
Nu God met lust Zijn ogen slaat 
Op Jacobs uitverkoren zaad; 
Zachtmoedigen Zijn gunst betoont, 
En hen met heil bekroont. 

 
*We worden stil voor God 
*Votum en Groet 
 
*Zingen: Psalm 132: 9, 10 en 12 (OB) 

9. Want Sion is van God begeerd, 
't Wordt met Zijn woning hoog vereerd; 
"Hier", sprak Hij, die het al beheert, 
"Hier zal Ik wonen naar Mijn lust; 
Hier is in eeuwigheid Mijn rust." 

 
 

 



 

10. "'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs, 
Hier zeeg'nen op de ruimste wijs; 
Hier zal Ik, Mijnen naam ten prijs, 
De priesters met Mijn heil bekleên, 
En 't volk doen juichen weltevreên." 

 
12. "Wat vijand tegen hem zich kant', 

Mijn hand, Mijn onweerstaanb're hand, 
Zal hem bekleên met schaamt' en schand'; 
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon 
Op 't hoofd van Davids groten Zoon." 

 
*We belijden het geloof 
 

*Zingen: Psalm 40: 4 (OB) 
 

4. Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 

 

*Gebed 
 

*Schriftlezing:  Zefanja 3: 9-20 
Heil na het oordeel 
9.Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine 
lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om 
Hem schouder aan schouder te dienen. 
10.Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot Mij bidden, 
het volk, overal door Mij verspreid, Mijn offer brengen. 
11.Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u 
tegen Mij in opstand kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden 



 

wegdoen die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich 
niet meer verheffen omwille van Mijn heilige berg. 
12.Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm 
volk. Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. 
13.Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen 
spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een tong die 
bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik 
aanjagen. 
14.Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, Israël! Wees blij en spring op 
van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem! 
15.De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand 
weggevaagd. De Koning van Israël, de HEERE, is in uw midden: u zult 
geen kwaad meer zien. 
16.Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: Wees niet 
bevreesd; Sion, verlies de moed niet! 
17.De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal.  
Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn 
liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. 
18.Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst zal Ik verzamelen, zij 
zijn uit u; de smaad drukt als een last op hen. 
19.Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal 
verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen 
maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd 
waren. 
20.In die tijd zal Ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal 
bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof 
onder alle volken van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen een omkeer 
in uw gevangenschap breng, zegt de HEERE. 
 
*Zingen: Gezang 133: 1, 2 en 3 (Weerklank)  

1. Stille nacht, heilige nacht! 
Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal, 
wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, 
Hij, der schepselen Heer. 
 



 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt G’ U rijkdom ontzegd, 
wordt G’ op stro en in doeken gelegd. 
Leer m’ U danken daarvoor. 
Leer m’ U danken daarvoor. 

  
3. Stille nacht, heilige nacht! 

Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

 
*Verkondiging  (Tekst: Zefanja 3: 17) 
   (Thema: Zwijgende liefde) 
 

*Zingen: Psalm 40: 8 (OB) 
8. Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER, 

Die naar U zoeken t' elken stond'; 
Leg steeds Uw vrienden in den mond: 
"Den groten God zij eeuwig lof en eer." 
Schoon 'k arm ben en ellendig, 
Denkt God aan mij bestendig; 
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, 
Mijn redder, o mijn God, 
Bestierder van mijn lot, 
Vertoef niet, hoor mijn klacht. 
 

*Dankgebed en voorbeden 
 
*We geven onze gaven (Zie QR-code) 
 
 
 
 
 



 

*Zingen: Lofzang van Maria: 3, 4 en 5 (Staande) 
3. Hoe heilig is Zijn naam! 

Laat volk bij volk te zaâm 
Barmhartigheid verwachten; 
Nu Hij de zaligheid, 
Voor die Hem vreest, bereidt, 
Door al de nageslachten. 
 

4. Des HEEREN arm is sterk; 
Hij deed een krachtig werk; 
Die hoog zijn van gevoelen, 
Heeft Hij verstrooid, verward, 
Met alles, wat het hart, 
Dier trotsen mocht bedoelen. 

 
5. Die stout zijn op hun macht, 

Heeft Hij versmaad, veracht, 
Gestoten van de tronen; 
Maar Hij verhoogt en hoedt 
Het nederig gemoed, 
Waarin Zijn Geest wil wonen. 

 
*Zegen 
  



 

 
*U kunt uw bijdrage overmaken  via : 
 

• Sionskerk-app 
 

• NL41 RABO 0373709277 
t. n. v. CvK Hervormde  Wijkgemeente Sionskerk  
onder vermelding van collecte 18-12-2022 
 

• QR-CODE collecte 
 

• Deurcollecte (Contant /collectebonnen) 
 

 
 
 
 
        

 
           
             
 


