
LITURGIE  

OCHTENDDIENST  

SIONSKERK 

7 augustus 2022 

9.30 uur 
      

Voorganger: 

ds. H.F. Klok 

Nijkerk 

 

Met muzikale 

medewerking van 

enkele gemeenteleden 

 

 

 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen  :  OTH 161 Jezus, U bent het licht in ons leven. 
 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 
 
Votum en Groet  
 
Zingen     : OTH 2  (bew Ps. 8)   
 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 

Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? 
 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: 
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid! 
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 

dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! 



Wet en samenvatting   
 
Zingen  :   OTH 53 (Ps. 119 vs 88 oud ber.)      
 
Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboon te horen. 
 

Gebed om de opening van het Woord   
 
Zingen: OTH 54 Uw woord is een lamp.. 
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, Uw woord is een licht. 
Uw woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 

Kinderen gaan naar de nevendienst   
 
Schriftlezing  : Psalm 126  en Marcus 4 vs 26-29    
 
1 Een pelgrimslied. 
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren, 
waren wij als mensen die droomden. 
2 Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. 
Toen zei men onder de heidenvolken:  
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan! 
3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. 

4 HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap,  
zoals waterstromen in het zuiden. 
5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. 
6 Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; 
maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen. 
 
 
26 Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad  
in de aarde werpt 
27 en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op,  
zonder dat hij zelf weet hoe. 
28 Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar,  

daarna het volle koren in de aar. 
29 En als de vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin,  
omdat de oogsttijd aangebroken is. 
 
 
 



Zingen   : OTH 288 geheel  O Vader, die de landman zijt    
 
O Vader, die de Landman zijt, 
die Zelf Uw wijngaard toebereidt, 
doe ons als goede vruchten groeien; 
maak wilde ranken klein en kort, 
neem weg wat dood is en verdord, 
kom om wat vrucht draagt te besnoeien - 
Landman, ga heden door uw hof, 
en laat ons bloeien tot Uw lof! 
 

O Christus, die de wijnstok zijt, 
de stam waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De landman die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt, 
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen! 
Door U, o Christus, door Uw bloed 
zijn onze vruchten groot en goed. 

 
O Geest, van wie de vruchten zijn, 
de druiven en de rode wijn, 
doe mij omhoog, naar boven groeien. 

Want deze wijnstok die mij draagt, 
het groene hout dat God behaagt, 
dat doet de liefde openbloeien. 
Gij Landman, die de vruchten leest, 
pluk zelf de vruchten van de Geest! 
  
Preek    : tekst: Psalm 126    
 
Zingen   : OTH 26 vs 1 en 3 (Ps.67 nb)     
 
God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde 
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ', 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
  



De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, 
onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
Terug naar boven 

 
Gebedspunten worden genoemd door de ouderling van dienst   
  
Voorbede/Dankgebed   
 
Aandacht voor de gaven 
 
Collecte-giften kunnen nog steeds digitaal 
worden overgemaakt. Zie hiervoor onze site,  
het kerkblad of via de QR-code hiernaast. 
 
De collectes zijn deze week voor:  

1. Plaatselijk evangelisatiewerk 
2. Instandhouding erediensten 
 
Slotzang  : OTH  391 vs 1, 4, 7 en 8    Door de nacht van strijd ….      
 
Door de nacht van strijd en zorgen, 
schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 
 
In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt, 
op de kruistocht door het duister, 
naar de lichte eeuwigheid. 
 
Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis,  
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis 
 
Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan de Heer van dood en leven 

in zijn zalig paradijs. 
 
 
Heenzending en zegen 
 


