
Orde van dienst 13 september 2020  

Welkomkerk Zuidland 

Dienst rondom Psalm 121 

https://www.youtube.com/watch?v=8EUtcq7M1qY  

Welkom  

Intochtslied: Lied 122: 1, 3 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: “Gord u aan 
om naar des Heren huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uw poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd. 
o schone stede, die wij groeten. 

Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 
dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 

Stil Gebed 

Bemoediging en groet 

Klein Gloria 

Kindermoment 

Kinderlied: Ik wil vandaag alleen maar zingen (Kinderopwekking 268) 

Kyriëgebed 

Glorialied: Lied 121 

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die 

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, Israël wachter wezen. 

De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 

https://www.youtube.com/watch?v=8EUtcq7M1qY


Uw schaduw aan uw rechterhand; 

de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade. 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 

Gebed om Gods Geest  

 

 Lezing: Psalm 121 (Willibrordvertaling 2012) 

1Een bedevaartslied.  

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: 

vanwaar zal mijn hulp komen? 
2Mijn hulp is van de Here, 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, 

uw Bewaarder zal niet sluimeren. 
4Zie, de Bewaarder van Israël 

sluimert noch slaapt. 
5De Here is uw Bewaarder, 

de Here is uw schaduw aan uw rechterhand. 
6De zon zal u des daags niet steken, 

noch de maan des nachts. 
7De Here zal u bewaren voor alle kwaad, 

Hij zal uw ziel bewaren. 
8De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren 

van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

Zingen Lied 23: 1 (Ik wil van God als van mijn herder spreken) 

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.  

Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 

Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 

fris is de bron die hij voor mij doet stromen. 

Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 

opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 

Verkondiging 

Zingen: Behoedt en bewaart U ons, lieve God 

Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

wijst U ons de goede wegen. 



Wil in de woestijn het manna zijn, 

omgeeft U ons met Uw zegen (2x) 

Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

wees met ons in al het lijden. 

Wees warmte en licht,  

een mens’lijk gezicht  

nabij ons in donkere tijden (2x) 

Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

en geef geloof en vertrouwen: 

Een vlam die niet dooft, 

in vrede gelooft. 

Geef dat wij daar zelf aan bouwen. (2x) 

Behoedt en bewaart U ons, lieve God, 

omgeeft U ons met uw zegen. 

Wil in de woestijn  

een bron voor ons zijn  

en zet ons op nieuwe wegen. (2x) 

 

Gedicht 

Gebeden 

Collecten 

Zingen: Lied 425 (Vervuld van uw zegen) 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 

in Christus verbonden tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal 

door liefde gedreven om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal 

Wegzending en zegen  


