
LITURGIE ONLINE-VIERING op 29 maart 2020 – Welkomkerk - Zuidland 

 

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd - Zondag Judica - Jesaja 43: 1 

 

Pianospel 

 

Welkom – intro op deze bijzondere viering 

 

Aanvangslied: Psalm 27: 1 en 2 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij ... 

 

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 

Waar is het duister dat mij onheil baart? 

Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 

in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 

Of zich de boosheid tegen mij verbindt 

en op mij loert opdat zij mij verslindt, 

ik ken geen angst voor nood en overval: 

het is de Heer die mij behouden zal! 

 

Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen, 

dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 

Hem dagelijks te loven met gezangen, 

te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 

Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 

Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 

aanschouwende hoe schoon en zuiver is 

zijn licht, verlichtende de duisternis. 

 

Stil gebed - Bemoediging en Groet 

 

Gebed om Gods ontferming en voor de opening van het Woord 

 

Lezing: Johannes 11: 1-4; 17-44 

 

Zingen: NLB 942: 1 en 3 ‘Ik sta voor U in leegte en gemis... 

 

Ik sta voor U in leegte en gemis. 

Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis, 

dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen? 

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

 

Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Overdenking 

 



Zingen: NLB 939: 1 en 3 ‘Op U alleen, mijn licht en kracht ... 

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

 

Van eerste kreet tot laatste zucht, 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Dank- en voorbeden – Pastorale mededelingen 

                  - Nood van de wereld in het klein en in het groot 

 

Aandacht voor de gaven – Givt en op andere manieren 

                       - Aandacht voor andere vieringen 

                       - Volgende week, Palmzondag om 10.00 uur 

 

Slotlied: NLB 416 ‘Ga met God’ 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Zegen 


