
LITURGIE ONLINE-VIERING op 7 juni 2020 – Welkomkerk - Zuidland 
 
Welkom  
 
Aanvangslied:  NLB 146c: 1, 6, 7 (Alles wat adem heeft) 
 
Stil gebed - Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria (NLB 195) 
 
Gebed om Gods ontferming  
 
Glorialied: NLB 305 (Alle eer en alle glorie) 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied: Ja, ja, ja Petrus (Opwekking Kids 281) 
 
Gebed bij opening van het Woord 
 
Lezing: Hand. 3 
 
Zingen: Wil je opstaan en mij volgen (Iona, Hemelhoog Lied 386) 
 

 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward? 
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij? 



3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!' 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 
 
Overdenking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zingen: Geef ons dat wij durven leven (mel. ‘Alle Menschen werden Brüder’) 
 

  
 
Niet met macht en stalen vuisten,  
niet met rijkdom, brute kracht,  
niet met pracht en holle luister  
wordt een volk tot heil gebracht.  
Wie de mens wil laten leven  
zonder honger, angst en pijn,  
zal zijn macht en pracht opgeven  
en zal een van dezen zijn. 
 

Al wie sterk is, zal zijn krachten  
lenen aan de zwakkeling,  
al wie slim is, zal gedachten  
schenken aan een nieuw begin,  
en elk voetstuk zal verdwijnen,  
zal gaan dienen als een tree  
voor de armen en de kleinen,  
want zij tellen voortaan mee. 

 
 
Dank- en voorbeden – Pastorale mededelingen 
              
Aandacht voor de gaven  
              
  



Slotlied: Een land om van te dromen 
 

 
Refrein: 
Want een land, een land om van te dromen  
stuwt de mensen uit hun slavernij  
tot zij juichen, tranen in hun ogen:  
‘Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!’ 
 
2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, 
dat een mens niet zonder bedding kan. 
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, 
dat een volk daar eenmaal weer verzand. 
 
refrein 
 
3. Zeg nooit: "God is zijn verbond vergeten, 
er is niemand hier die ons bevrijdt." 
Zeg nooit: "van een droom kan ik niet eten." 
Zeg nooit: "Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd." 
 
refrein 
 
4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden 
toch het noodlot is van ons bestaan. 
Zeg nooit: "Stil maar, wacht op beet're tijden." 
Zeg nooit: "Niemand kan de dood weerstaan.". 
 
refrein 
 
 
Zegen 


