
Blad 1 

 
9 oktober 2022 in de Sionskerk, Zwolle 

Thema: Verwondering 
Focus op Jezus-thema voor de maand oktober 

 

 
Predikant: ds Hélène Evers 

Organist/pianist: Ruben Walinga 

 
 

 

You tube: Tienduizend redenen tot dankbaarheid: https://youtu.be/KeVjB-SXqwU 

 

9.50: 

Zingen: Hemelhoog 336: 1 en 2  Groot is Uw trouw, o Heer 
 

 

Welkom   (9.55) 
 

Intochtspsalm  Psalm 68: 3 O, God de wondren die Gij deedt    (staande) 

 

Votum en groet 

 

Inleiding op het thema van de maand: Verwondering 

 
Filippenzen 1:6 
 6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op 
de dag van Christus Jezus.  
 

Zingen: Psalm 68: 7 God zij geprezen met ontzag   

 

Gebed 

 
Kinderen naar voren 

 

https://youtu.be/e-Qlnzgw3GI 
Zie de zon, zie de maan (HH 257) 

 
kinderen gaan naar de nevendienst      
 

Schriftlezing uit het Oude Testament Psalm 8 

 

Zingen Hemelhoog 654: 1, 2 en 3 O, Heer mijn God 

 

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament Filippenzen 1: 1-11 
 
11Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, 
en aan de leiders en dienaren van de gemeente. 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus 
Christus. 
3Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol 
vreugde, 5omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie.  

https://youtu.be/KeVjB-SXqwU
https://youtu.be/e-Qlnzgw3GI


Blad 2 

6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is 
op de dag van Christus Jezus. 
7Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de 
genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. 8 God kan getuigen dat 
ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. 
9Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, 10zodat u kunt onderscheiden waar het op 
aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11vol van de vruchten van de 
gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. 

 

Zingen Hemelhoog 391: 1 en 2  U roept ons samen als kerk van de Heer 

 

Preek 

Tijdens de preek noem ik deze twee vragen: (deze vragen apart beamen) 
  
Gespreksvraag:  Wat geeft je vreugde in de gemeente en waar wil jij voor danken?  
 
Gespreksvraag : Waar komt het in deze tijd van gemeente-zijn echt op aan denk je? 
Wat is wezenlijk en wat leidt alleen maar af? 
 

Zingen: Hemelhoog 627: 1 en 2  Abba Vader (Top-40) 

Dankgebed, voorbede en een gezamenlijk gebeden Onze Vader       

 

Collecte  

 

Slotlied gezang 304: 1 en 2 God is getrouw, zijn plannen falen niet  (staande) 

 

Zegen 
 

Kennismaking met nieuwe leden en belangstellenden 
 

 


