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Voorganger:    ds. J.T. de Koning 
Organist:    André Weerheim 
 

*Welkom en mededelingen 
 

Zingen: Psalm 91:1 (OB) (staande) 
 

Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Ko - ning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo - ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 

 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

*Zingen: Psalm 105: 1 en 2 (OB) 
 

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 
Doet Zijne glorierijke daân 
Alom den volkeren verstaan, 
En spreekt, met aandacht en ontzag, 
Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

 
Juicht, elk om strijd, met blijde galmen; 
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen; 
Beroemt u in Zijn heil'gen naam; 
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm 
Hun hart verenen tot Zijn eer, 
En zich verblijden in den HEER! 

 

*We luisteren naar het Gebod 
 



 

*Zingen: Psalm 26: 2 (OB) en 5 (NB) 
 

Beproef vrij, van omhoog, 
Mijn hart, dat voor Uw oog, 
Alwetende, steeds open lag. 
Doorzoek mij; toets mijn gangen; 
Doorgrond al mijn verlangen; 
En stel mijn oogmerk in den dag. 

 

Verenigd in uw naam 
met allen die tezaam 
U dienen met oprecht gemoed, 
zal ik uw lof verheffen. 
Mijn weg is recht en effen: 
ik treed U zingend tegemoet. 

 

*Gebed 
 

Kindermoment 
 

*Zingen: Zoek eerst het koninkrijk van God 
 

Zoek eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
 

Refr. 
Hallelujah, hallelujah. 
Hallelujah, hallelu, hallelujah, 
hallelujah, hallelujah. (2x) 
 

Men kan niet leven van brood alleen. 
Maar van ieder woord, 
dat door de Heer gesproken wordt. 
 

Refr. 
 

Bidt en u zal gegeven zijn. 
Zoekt en gij zult het zien. 
Klop en de deur zal voor u opengaan. 
 
Refr. 



 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 
Bijbelgedeelte: Lucas 2: 40 – 52 
Thema: Jezus, twaalf jaar oud, in de tempel 
 
*Schriftlezing: Mattheus 3: 13-17 
 
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan,  

naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 
14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei:  

Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 
15 Maar Jezus antwoordde hem en zei:  

Laat het nu gebeuren,  
want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. 
Toen liet hij het Hem toe. 

16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; 
en zie, de hemelen werden voor Hem geopend,  
en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen  
en op Zich komen. 

17 En zie, een stem uit de hemelen zei:  
Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! 
 

*Schriftlezing: Mattheus 4: 1-11 
 
1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn  

om verzocht te worden door de duivel. 
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast,  

kreeg Hij ten slotte honger. 
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei:  

Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven:  

De mens zal niet van brood alleen leven,  
maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 
 
 
 
 
 



 

5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad  
en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, 

6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent,  
werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven  
dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven,  
en dat zij U op de handen zullen dragen,  
opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 

7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven:  
U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. 

8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, 
en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien,  
met hun heerlijkheid, 

9 en zei tegen Hem:  
Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. 

10 Toen zei Jezus tegen hem:  
Ga weg, satan, want er staat geschreven:  
De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 

11 Toen liet de duivel Hem gaan;  
en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 

 

*Zingen: Psalm 78: 5, 9 (NB) 
 

Zijn machtig woord deed in de dorre streken 
een stroom van water uit de rotsen breken. 
Toch bleven zij de hoge God weerspreken, 
verzochten Hem en vroegen om een teken: 
kan Hij die uit de rotsen water bracht, 
ons brood en vlees verschaffen door zijn macht? 

 

Zo heeft zich toen des Heeren toorn verheven, 
omdat zij geen vertrouwen wilden geven 
aan Hem, hun Heer, en toch deed Hij de deuren 
des hemels open, deed de wolken scheuren. 
Zo dauwde voor hun voeten manna neer, 
het brood der englen, gave van den Heer. 

 

*Verkondiging 
 

 



 

*Zingen: Gezang 172 (Liedboek) 
 

Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd 
is leven van genade  
buiten de eeuwigheid 
is leven van de woorden  
die opgeschreven staan, 
en net als Jezus worden  
die 't ons heeft voorgedaan. 
 
Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd 
is komen uit het water  
en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden,  
geen engel en geen dier, 
een levende, een dode,  
een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde  
in deze wereldtijd 
dat is de Geest aanvaarden  
die naar het Leven leidt, 
de mensen niet verlaten,  
Gods Woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde  
de duivel wederstaan. 
 

*Voorstellen nieuwe gemeenteleden 
 
*Dankgebed en voorbeden 
 
 
 
 
 



 

*Inzameling gaven  

 
 

U kunt bijdragen door een gift: 
• met QR-code (zie hiernaast) 
• in de collectezak bij de uitgang 
(contant/collectebonnen) 
• via de Sionskerk-app of 
• via de bank rekeningnr. 
NL41 RABO0373709277 t. n. v. 
CvK Hervormde Wijkgemeente 
Sionskerk 
onder vermelding van collecte 
8 januari 2023

 
*Zingen: Weerklank 356: 1, 2, 4 (staande) 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten 
Ga met God en Hij zal met je zijn 

 
*Zegen 
 


