
LITURGIE OCHTENDDIENST 

SIONSKERK 

25 juli 2021 

9.30 uur 

      Voorganger: 

ds. C. van Sliedregt 

 
 
 
 
 

Thema: ZALIG IN DE HOOP  –  TOEKOMST VOL VAN HOOP 
 

 
Voorzang: Gezang 116 : 1 
 
Door de nacht van strijd en zorgen 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 

zingend lied'ren van de morgen, 
nu het nieuwe licht weer gloort. 
 
Afkondigingen - Moment van stilte 
 
Zingen: Gezang 116 : 8 (staande) 
 
Eens komt dan het groot ontwaken, 
eens de zege op de dood. 
Dan zal God een einde maken 
aan ellend' en alle nood. 
 
Stil gebed - Votum en groet 
 
Zingen: Op Toonhoogte 363 
 
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 voeltde liefde zicht 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. 



Refrein: 
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. 
Refrein 
 
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!   
Refrein 
 
Wet en samenvatting 
 
Psalm 119 : 57 
 
'k Haat ranken, vol van kwaad, en bitt're vrucht,  
Maar ik bemin met al mijn hart Uw wetten. 
Gij zijt mijn schild, de rots, waarheen ik vlucht;  
Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten; 
'k Vertrouwd' op U, en 't blijft nog staâg mijn zucht, 
Om op Uw woord mijn vaste hoop te zetten. 
 
Gebed 
 
Kinderlied: Op Toonhoogte 514 
 
Refrein: 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus’ armen. 
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben 
 
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet, 

is het soms net alsof niemand me ziet, 
net of er niemand meer is die me mist 
dan mag ik weten dat Jezus er is. 
Refrein 

 
Als ik door anderen soms wordt gepest,  
zeggen ze: “Nee, jij hoort niet bij de rest”,  
dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 
Hij is mijn Vriend en ik hoor bij Hem. 
Refrein 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 



Schriftlezing: Romeinen 5:1-5 en 8:18-30 (Herziene Statenvertaling) 
 

1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze 
Heere Jezus Christus. 
2 Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze 
genade waarin wij staan, en wij  
roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 
3 En dit niet alleen,  
maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de 
verdrukking volharding teweegbrengt, 
4 en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten 
uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. 

 
 

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 
opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. 
1 9Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar 
worden van de kinderen van God. 
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, 
maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, 
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij 
van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de 
kinderen van God. 
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk 
in barensnood verkeert tot nu toe. 
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest 
hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting 
van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. 
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien 
wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat 
nog hopen? 
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met 
volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp,  
want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf 
echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, 
omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 
2 8En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken 
ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen 
geroepen zijn. 
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren 
toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat 
Hij  
de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook 
geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook 
gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook 
verheerlijkt. 

 
 
Tekst: Romeinen 8:24 en 25 
 

    



Psalm 130 : 3 en 4 
 

Ik blijf den HEER' verwachten; 
Mijn ziel wacht ongestoord; 
Ik hoop, in al mijn klachten, 
Op Zijn onfeilbaar woord; 
Mijn ziel, vol angst en zorgen, 
Wacht sterker op den HEER', 
Dan wachters op den morgen;  
Den morgen, ach, wanneer? 
 

Hoopt op den HEER', gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

Preek        ZALIG IN DE HOOP  –  TOEKOMST VOL VAN HOOP 
 
Lied: Toekomst vol van hoop (Sela) 
 
In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.    
  
Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.                        

       Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen; Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. Refrein                 
   
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. Refrein 
 
 
Gebedspunten worden genoemd door de ouderling van dienst 
 
Voorbede/Dankgebed 

 
Collecten  
U kunt uw gift overmaken via de volgende link:  
hervormdnunspeet.nl/algemeen/online-uw-gift-overmaken 
of via de QR-code. Vandaag bestemd voor:  
 

1. Welzijnswerk Het Venster 
2. Mogelijk maken van kerkdiensten 
3. Onderhoud kerken 

 
Slotzang: Psalm 146 : 3 en 8 (melodie Opwekking 221) 
 
Zalig hij, die in dit leven,  
Jakobs God ter hulpe heeft;  
Hij, die door den nood gedreven,  
Zich tot Hem om troost begeeft;  
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,  
Vestigt op den HEER', zijn God.  

't Is de HEER' van alle heren,  
Sions God, geducht in macht,  
Die voor eeuwig zal regeren  
Van geslachte tot geslacht.  
Sion, zing uw God ter eer!  
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.  

 
 Zegen 
        


