
Orde van dienst Welkomdienst 11 oktober 2020 in de 
Welkomkerk 

 

 
 

 
Band speelt voor de dienst 
 
Woord van welkom 
 
Zingen:   Breng ons samen (Opw. 797) 
 
Couplet 1 
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 voelt de liefde zich 
thuis! 
 

Couplet 2 
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. 
 

Couplet 3 
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! (2x) 
Refrein  (2x) 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding op thema: “Rust?!” 
 



Zingen:   Stil/Verberg mij nu (Opw. 695/NLB 940) 
 
Couplet 1 
Verberg mij nu 
Onder uw vleugels Heer 
Houd mij vast 
In Uw sterke hand 
 

Refrein 
Als de oceaan haar krachten toont 
Zweef ik met U hoog 
Boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
Dan word ik stil; 
U bent mijn God! 

Couplet 2 
Vind rust mijn ziel 
In God alleen 
Ken Zijn kracht 
Vertrouw Hem en wees stil 
 

 

Gebed 
 
Kinderlied:   Liefde, blijdschap, vrede (Opw. Kids 70) 
 
Refrein 
Liefde, blijdschap, vrede, 
goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, 
door de Heil'ge Geest in jou. 
 

 

Couplet 1 
Het is vaak moeilijk 
om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer 
als hulp voor ons 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
 

Couplet 2 
Waar je ook bent 
of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen 
en laten heen 
de Vader te vereren. 

Couplet 3 
Wanneer Gods Geest 
je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid 
je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
 

Refrein (2x) 
door de Heil'ge Geest in jou. (2x) 
 

 
Zingen:    Mijn ziel is til tot God, mijn Heer (NLB 62: 1, 5) 
 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast; 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen 

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt; 
God is een schuilplaats voor ons allen. 



Overdenking:  “Rust?!” 
 
Zingen:   De kracht van uw liefde (Opw. 488) 
 
Couplet 1 
Heer ik kom tot U 
Neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, 
voor de kracht van Uw liefde 

Refrein 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een 
arend 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. 
 

Couplet 2 
Heer kom dichter bij, 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij 
en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. 
En elke dag mag leven 
Door de kracht van Uw liefde 
 

Refrein (2x) 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde. (2x) 
 

 
Luisteren naar: Mon âme se repose (Taizé) 
   
Vertaling:   Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God, van Hem alleen mijn heil 
   Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede. Keert zich stil tot Hem.
  
Gebed 
 
Collecte  
 
Slotlied:   U bent mijn anker (Opw. 621) 
 
Couplet 1 
U bent mijn Anker, 
Mijn Licht en mijn Bevrijder. 
U bent mijn Vesting, 
Dus vrees ik geen kwaad. 
 
Want al keert de vijand zich tegen mij, 
In Uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn. 
Als ik roep, dan bent U nabij. 
U tilt mij hoog op een rots, 
Ik zing en juich voor U. 
 

Refrein 
Een ding wil ik vragen, Heer, 
Met heel mijn hart, 
Dat ik in Uw huis mag zijn 
Iedere dag 
En rustend aan Uw vaderhart 
Uw liefde bewonderen mag. 
 

  



Couplet 2 
Leer mij Uw weg, Heer 
En effen al mijn paden. 
Laat mij niet los, Heer, 
Mijn hoop is op U. 
 
'K Wil Uw goedheid zien 
Op mijn levenspad 
En Uw leiding zoeken bij elke stap. 
Als mijn hart zegt: "Ga naar Hem toe", 
Dan wacht ik op U 
Bij alles wat ik doe. 
 

Refrein 
|8 maten tussenspel| 
Refrein (3x) (2e keer a capella) 
 

Zegen 
                                                                 

 
 
 
 

 


