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*Welkom en mededelingen 
 
 

Zingen: WK 353: 1, 3, 4, 6 
 
 

O God, Die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons Uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis. 
 
 

Gij zijt, van voor Gij zee en aard', 
hebt door Uw woord bereid, 
altijd dezelfde, Die Gij waart, 
de God der eeuwigheid. 
 
 

De tijd draagt alle mensen voort, 
op zijn gestage stroom; 
ze zijn als gras, door zon verdord, 
vervluchtigd als een droom. 
 
 

O God, Die droeg ons voorgeslacht, 
in tegenspoed en kruis, 
wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis. 
 
 

*We worden stil voor onze God 
 
 
 
 

*Votum en groet 
 

 
 
 



*Zingen: Psalm 84: 1 en 6 
 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
 
 

Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

*Geloofsbelijdenis 
 

*Zingen: Psalm 90: 1 en 8 
 

Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren, 
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft. 

 

Uw gunst sterkt meer dan d' uitgezochtste spijzen; 
Laat, met het licht, haar licht voor ons verrijzen; 
Zo zal ons hart op liefelijke wijzen, 
Uw goedheid, al ons ov'rig leven, prijzen. 
Verblijd ons naar de maat van onzen druk, 
En naar den tijd van al ons ongeluk. 

 



*Gebed 
 
 
 

*Schriftlezing: Spreuken 3: 3-5 
 
 
 

3 Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. 
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, 

4 vind gunst en goed verstand 
in de ogen van God en mens. 

5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, 
en steun op je eigen inzicht niet. 

6 Ken Hem in al je wegen, 
dan zal Híj je paden rechtmaken. 

 
*Schriftlezing: Lukas 2:15-20 
 
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren 

naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden:  
Laten wij dan naar Bethlehem gaan en dat woord zien  
dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 

16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef,  
en het Kindje liggend in de kribbe. 

17 Toen zij Het gezien hadden,  
maakten zij overal het woord bekend  
dat hun over dit Kind verteld was. 

18 En allen die het hoorden,  
verwonderden zich over wat door de herders  
tegen hen gezegd werd. 

19 Maar Maria bewaarde al deze woorden  
en overlegde die in haar hart. 

20 En de herders keerden terug  
en zij verheerlijkten en loofden God  
om alles wat zij gehoord en gezien hadden,  
zoals tot hen gesproken was. 

 
 



*Zingen: Psalm 31: 6 en 17 
 

‘k wil mij, Heer, in U verblijden, 
die hulp bood in de dag 
dat ik geen uitkomst zag, 
die steeds mij uit de engte leidde; 
dan mocht met lichte schreden 
ik in de ruimte treden. 

 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 

 

*Verkondiging 
 

Zingen: Psalm 56: 5 en 6 
 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 

 



*Dankgebed en voorbeden 
 
 

*Inzameling gaven  
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 Sionskerk-app 
Deurcollecte (Contant /collectebonnen) 

 
 
 

*Zingen: Psalm 150: 1 en 3 
 

Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

 
Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren! 

 
*Zegen 
 


